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 ريثحتلل سس
 ريفكتلاب ةفزاجملا نم

 رشانلا ةملك

 نكمت اذإ لاجر نيدلا. اذهل ضيق ىذلا ىلاعت هلل دمحلا

 نيملسملا نيب ةنتفلا ران ثب نم حالصالا ءايعدأو ءوسلا ةاعد

 لاجرلا كتلوأ ماق . مهبهذم فلاخو مهفلاخ نم لك ريفكتو

 ىلاعت هللا باتكب مهدودر نيديؤم مهنيد ةحامس نع نيعفادم

 . حلاصلا فلسلا لاوقأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو

 ملسو هلآو دمحم انديس ىلع ىلاعتو كرابت هللا ىلصو

 اهب ءاب دقف رفاك اي هيخأل لاق نم ١ : فيرشلا هثيدح ىف لئاقلا
 هنم رذح اذهلو نيهلا ءىشلاب سيل رفكلاب ملسملا ىمرف « مهدحأ

 ًارفك اورت نأ الإ ١ لاق ثيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص موصعملا
 . « ناهرب هللا نم هيف مكدنع ًاحاوب

 يكلاملا يولع دمحم ديسلا انالوم ةليضف ماق اذهلو

 انعمتجم ىلع ةبيرغلا ةرهاظلا هذه ةروطخ حرشب ينسحلا

 ىتأو « ريفكتلاب ةفزاجملا نم ريذحتلا » ميقلا هباتك ىف ىمالسإلا

 هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك ىف درو امب اذه ميركلا هباتك ىف هتليضف



 م ريششحتلا

 ريمكتلاب ةفزاجملانم

 ىلإ اوعدت ىتلا ةعطاسلا نيهاربلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىواتفلا ضعبب هباتك ديأو نيملسملا ريفكت ىلإ ةعراسملا مدع

 ىف عيمجلا نوكيل ةكلمملا ءاملع نم ماركلا هناوخإل ةميقلا ءارآلاو

 رايت هجو ىف ةدحاو ادي ناميإلاو ملعلا دلب كرابملا دلبلا اذه

 . ريفكتلاو باهرإلا

 اذه عبطب موقت ىهو ملكلا عماوج راد انتبتكم نإو

 مهودع نأ ىلإ نيملسملا انناوخإ رظن تفلتل هرشنو باتكلا
 رفكي نأل أدبأ ىعاد الو مهيلع ضاضقنالا ديريو مهب صيرتي
 انديس نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي عيمجلا نأ املط ًاضعب انضعب

 ملع ام ركني نم ىلاعت هلل دمحلاو اننيب دجوي الو هللا لوسر دمحم

 ةنجلاو ءازجلاو باسحلاو تاوبنلاو ديحوتلاك ةرورضلاب نيدلا نم

 . اهب لهجلاب نيملسملا نم دحأ رذعي ال رومألا هذهو رانلاو

 دمحلاو ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا وه ىلاعتو كرابت هللاو

 .. نيملاعلا بر هلل

 ملكلا عماوجراد

 ١ : عه ماعل ةححملا وذ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مامتلا ردب ةرحه نم



 7-2 ريدعنلا م
 ريمكسلاب ةفزاجملا نم

 ءرسس يرسم مأأ

 ظيرفن

 ةعمج ىلع / د .أ ملقب

 ةيرصملا رايدلا يتفم

 هلآو « هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . هلل دمحلا

 دعبامأ ..هالاو نمو هبحصو

 قئافلا « عناملا عماجلا « عتاملا باتكلا ىلع تعلطا دقف

 ليلسل ؛ ريفكتلاب ةفزاجملا نم ريذحتلا ١ ب ىمسملا « قئارلا

 يولع دمحم ديسلا « ةيوبنلا ةرجشلا عرفو ةيدمحملا ةحودلا

 . هئابآ نعو هنع ىلاعت هللا يضر ينسحلا يكلاملا

 سمشلا ءايض ىكحت ةلدأب هلحم ىف اريذحم هتدجوف

 , عاذو دتشا دق ءالبل . اعوبني ةمكحلا نم رجفت نيهاربو . اعوطس

 .عاضو مهنم لاضلا لض ىتح ريفكتلا عابتأ قمح ىلإ ىدأو
 ىف ريذحتلا اذه فيرشلا هفلؤم ماقأ ثيح هلل دمحلاف

 هللا مهماقأ نممو  هنامزو هرصع ةمالع وهف ورغالو٠ هناوأ

 .داسفلاو للخلا حالصإو . دابعلا داشرإل ىلاعتو هناحبس

 تلاس ىتح ريفكتلا فرطتب ةيمالسإلا دالبلا تيلتبا املو
 نظ امك اونظ . ءايبغألا نم ةمغط طسو ىف اذه عاشو ٠ ءامدلا



 سنا الفت“ "سل دول

 رمأب نوموقي هنولعفي امب مهنأو , ليلدلا مهعم نأ جراوخلا مهفالسأ

 . ليلج
 الإ يهام مهتلدأ نأ نيبيل ىولعلا ةمالعلا باتك ءاج

 مكئبنن له لق + : : يىلاعت لاق « ءابه هللا دنع مهلامعأ نأو .. ء
 ايندلا احلا ىف مح لص نيذلا 70 لَم نيرسخألا

 01١4 ١٠١؟فهكلا 6 اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو

 0 ةعشاخ ٍدمموي هوجو » : كنئلوأ فصو ىف ىلاعت لاقو
 <« ةينآ ن يع نم ئقست (2) ةيماح اران ىلصت (2) َةَبصُن ةَلماَع
 ىف وف كبجعي نم سانا نمو ف ىلاعت لاقو « ه ؟ ةيشاغلا »

 0 ماصخلا ُدَلأ وهو هِبلَق ىف ام يَلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا
 لاو ثارحلا كلهيو اهيف دس ضْرألا ىف ىعس نو اذ
 ةرعلا هتذخأ هللا يّنا هَل ليق اًذِإو 6--) داَسُفْلا بحي ال هللاو

 .ا5 05 ذا ؛ ةرتبلا 4 داهملا سبلو منهج هبسحف مْنإلاب

 , مهئانبأل باتكلا اذه اوءرقي نأ سانلا ىلع بجوف

 عفن امك هب عفني نأ هللا لأسنو « مهسرد جهانم ىف هولعجي نأو

 رصق لك ةنجلا ىف هل هب ديشي نأو  فيرشلا ديسلا بتك لكب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو .فينم

 ةميرصللارايدلاّوفم
 هرم سر باعربم 0 فيز ل ب كس هز ارم موس 0 : 62 مر هر 0



 ريذحللا -_-
 ريمكحتلاب ةفزاجملا نم

 ,ظيرفت )

 ىدهملا ديزيلاوبأ دمحم هدوج /د .أ ملقب

 اطنطب ميركلا نآرقلا ةيلك ديمع

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دعبو .. نيعباتلاو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 نأ ةيدمحملا ةمألا ىلع ىلاعت هللا معن لجأ نم نإف ©

 اهل ميقيو « اهنيد رمأ اهل ظفحي نم رصع لك ىف اهل ضيف
 نيلاغملا طارفإ نع ىأنمب « قحلا نازيم  ةنسلاو باتكلا ىده ىلع

 هلآو هيلع هللا ىلص قلخلا ديس كلذ نّيب دقو « نيلهامجلا طيرفتو
 : هلوقب ملسو

 نم مهرضي ال « هللا رمأب ةمئاق ىتمأ نم ةفئاط لازت ال 0

 ىلع نورهاظ مهو هللا رمأ ينأي ىتح مهفلاخ نمالو مهلذخ
 .©176 سانلا

 فرطت نم رصعلا اذه ىف ةيدمحملا انتمأ تناع دقو ©

 ثيداحالا زومار : يف جيرختلا رظنا ) ةيواعم نع ناخيشلاو دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 ايكرتب قوماب ةبتكم رشن 477” ص : يوناخشمك نيدلا ءايض دمحأ خيشلا ةمالعلل



 هه ريثحنلا /
 ريفكتلاب ةفزاجملا نم اكل

 كلاسملا تَمَهّلْذا ىتح ؛ ريثكلاو رسيثكلا نيلهاجلا فيرحتو نيلاغملا

 ةمألا نم ريثكلا داوسلا ىدل ملاعملا تّسمُّطو قئاقحلا تسبتلاو

 ررش راطتساف . حماجلا ىركفلا بصعتلاو ىبهذملا فرطتلا ريثأتب

 راطقأ نم ىتش عوبر ىفءامدلا رادهإو عيدبتلاو كيرشتلاو ريفكتلا

 ىف هايإ هتفلاخم ىلع هاخأ رّفكي ملسملا راصو . ىمالسإلا ملاعلا
 !ةلدتعملا بهاذملا اهيف تحماست ىتلا ةيهقفلا رومألا نم ريسي عرف

 ىف هتمئأ ئّطخي فرطتملا راص نأ رمألا غلب دقل لب .٠

 ضعب ىف اهحماستو مهئارآ عاستا نع ضرعيو . هسفن هبهذم
 ريفكتلا نوتأ راعتسا ىف ناطيشلا عمطم ققحيل ةيفالخلا لئاسملا

 .اهنمأو اهتدحو رادهإو ةمألا فوفص قيرفتو كيرشتلاو

 ةفلتخملا كلاسملا تارشع دحاولا ىبهذملا هاجتالا ىف ىرن انحبصأو

 . هدحو ةنسلا لهأ جهنم ىلع هنأ معزي قيرف لكو « ةبراضنملاو

 ىلإ رطخلا ىرشتساو !!نيدلا ىلع جورخو لالض هاوس امو

 امو ! نيدلا ةقبر نم مهماكح جارخإو اهرسأب تاعمتجم ريفكت
 الو نيدلا لوصأ ْمْهَف نوئسْحي ال ءالؤه لج نأ ةلب نيطلا داز

 ءهقفلا لوصأ رّبس الو ىملعلا ثحبلا دعاوق لوصأ ةفرعم

 ماكحألا طابنتسا ةيفيك كاردإو ةعيرشلا دصاقم ةيؤر مهل ىنستيل

 ! ! ةيلكلا اهدعاوق نم ةيئزجلا

 نم ةقثلا نوبحسي كلذ نع لزعمب  مهنإ لب .



 -ة|هسلسس الس ريدحنلا -_
 ريمكتلاب ةفزاجملانم

 نيمامإلاو ةعبرألا ةمئألاك تابثألا نيدهتجملاو ماظعلا ةمئألا

 زعلاو نيمرحلا مامإو ىلازغلا مالسإلا ةجحو ىديرتاملاو يرعشألا

 مالسإلا ملاعم مهب ىلاعت هللا ظفح نمت مهريغو مالسلا دبع نبا

 نوبحسي كلذكو . راصعألاو نورقلا ىدم ىلع هتباوثو همولعو

 .( نيدلا مولع ةبعك ) وه ىذلا فيرشلا رهزألا نم ةقنلا

 نم رثكأ ىدم ىلع هعورفو مالسإلا لوصأل ةسيئرلا ةيعجرملاو
 ىلثملا ةيطسولا طانمو مظعألا عاعشإلا زكرم اهلاوط لظ ماع فلأ

 !! ةمألا هذهل

 ءةمألا ةمزأ تمكحتسا دقف : كلذ لكل ارظنو ©

 جهنلا نيبو اهنيب جئاشولاو بابسألا تعطقتو . ولغلا داسو

 . حلاصلا ةمألا فلسل ىقيقحلا

 هبيبح ةمأب هللا ةمحر نإف : كلذ لك نم مغرلابو «©

 ؛ اهددم عطقني ملو ٌرسحنت مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 ةرهاظو ةدوجوم ةمألا ىف هللا رمأب ةمئاقلا ةفئاطلا لازت ال ذإ

 موقتو هللا رمأ ىتأي ىتح هللا نذإب لظتسو . مهفلاخ نم مهرضي ال

 ْ .ةعاسلا
 ىف هللارمأب ةمئاقلا ةفئاطلا هذه صاوخ نمو ه©

 خيشلا ةحامس ىمشاهلا فيرشلا ىنابرلا ملاعلا اذه :انرصع

 ةيعادو ءزاجحلا ملاع . ينسحلا يكلاملا يولع دمحم روتكدلا

 . ةرومعملا عوبر ىف ةيمالسإلا ةمآلا



 هك رينحتلا ميسا ل

 ريفكتلاب ةفزاجملا نم

 ىف ءافطصالا لهأ ةأشن ملاعلااذه ًأشن دقل »©

 ةكمب مارحلا هللا تيب باحر ىف ةيمشاهلا ةيشرقلا هترسأ ناضحأ

 نم علضتو « فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ظفحو ةمركملا

 نم ملعلا ةذباهج ىديأ ىلع ( ةيلقعلاو ةيلقنلا ) نيدلا مولع

 سيردتلاب تازاجإ مهنم حنم ىتح نيفيرشلا نيمرحلا ءاملع
 هلاقتنا دعب هدلاو ناكم مارحلا دجسملاب سيردتلاب سلجف ءاتفإلاو

 « ىنابرلا ضيفلا هيلع هللا ضافأو ه١7941١ ةنس ىلعألا قيفرلا ىلإ

 ثيدحلا مولع ىف رحبتلاو ىملعلا ثحبلا ىف هراهنب هليل لصوو
 نيطاسأ هزاجأو « هبرأ غولبل راطقأ ةدع ىلإ لحتراو . فيرسشلا

 . ناتسكابو دنهلاو رصمو برغملا دالب ىف ملعلا

 ىف «هاروتكدلا » ةيملاعلا ةجرد ىلع لصحو ه

 .'''فيرشلا رهزألا ةعماج نم همولعو فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا

 ىكلاملا ىولع دمحم روتكدلا خيشلا لمع دقو «
 نم ) ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلكب زيزعلا دبع كلملا ةعماجب اذاتسأ

 .( ه٠9941594١ ماع

 كراشو . ىمالسإلا ملاعلا ةطبارب اوضع نّيع امك .

 تاراقلا ىف ةديدع نادلب ىف ةيلودلا تارمتؤملا نم ديدعلا ىف

 : اهيلي امو 7 ص يبتك ليمج دمحم ريهز ذاتسألل , زاجحلا ملاع يكلاملا : رظنا 0010

 هاأ5ؤ4١ط



 "ينكتب ةفزاجلا نم ”“

 . ةيبوروألاو ةيقيرفإلاو ةيويسآلا

 ةكم ءانبأ نيب فيرشلا ملعلا رشنل كلذك غرفتو ©

 فلس ىده اققحم ءايسآ قرش لود ءانبأ نم مهريغو ةمركملا

 . ىلاعت هلل ةبسح همولع رشنو نيدلا ةمدخ ىف حلاصلا ةمألا

 ام ىكلاملا ىولع دمحم روتكدلا ةمالعلا فنص دقو «©

 ةريسلاو هقفلاو ةنسلاو نآرقلا مولع ىف افلؤم نيتسلا ىلع وبري

 .. ةيمالسإلا ةوعدلاو فوصتلاو خيراتلاو

 كلام ) ةرجهلا راد مامإو « أطوملا لضف : اهزربأ نم

 بيذهت ىلع بيجملا بيرقلا حتفو . ناقتإلا ةدبزو «( سنأ نبا

 ىلص دمحمو .٠ ححصت نأ بجي ميهافمو « بيهرتلاو بيغرتلا
 .ةيدمحملا رئاخذلاو . لماكلا ناسنإلا ملسو هلآو هيلع هللا

 ترخز ىتلا تافنصملا عئاور نم كلذ ريغو ةيحالصالا ةوعدلاو

 .ةيمالسإلا ةيتكملا اهب

 ىكلاملا ىولع دمحم روتكدلا ةحامس دعيو اذه «©

 رحبت دقلف « انرصع ىف مالسإلل اددجمو .ايعوسوم املاع  قحب

 تايربك جلاعو هتاصصخت ىتش ىف قمعتو « مالسإلا مولع ىف
 ىف عمتجا دقو ء رينتسم ركفو ةذف ةيلقعب ةيمالسإلا اياضقلا

 .هيقفلاو . ىلوصألاو ملكتملاو ثدحملاو . رسفملا هتيصخش

 . خلإ ... رعاشلاو . بيدألاو « خرؤملاو ىفوصلاو



 سس | ريذثحللاا مس
 ريمكمتلاب ةفزاجملا ن _ْ

 نم ديدع ىف (ددحملاا )ةيصخ ش دسحتتو ©

 ةوعدلا ) و ( ححصت نأ بجي ميهافم ) اهزربأ نمو « هتافنصم

 . ( ديدجتلاو روطتلا موهفم )و ( ةيحالصإلا
 ءارطإلا محم ىلع اذه ىمالك ذخؤي ال ىتحو

 ىف ءالجألا ءاملعلا رياكأ دحأ ةداهشب هعفشأ ىننإف : ةلماحملاو

 رايدلا ىتفم فولخم دمحم نينسح خيشلا ةليضف وهو انرصع

 فيرشلا رهزألاب ءاملعلا رابك ةعامج وضعو قبسألا ةيرصملا

 : هباتكو ىكلاملا خيشلا ىلع ءانثلا روفومب لالهتسالا

 ةحح هنأ : باتكلا اذه ثحابم نم رهظ دقو ..)

 . ةماركو ةزع نيملسملل هيف . نايبو قداص لوقو« ناهريو

 هب زتسعي ام نامزألا هذه ىف هرشن نأو « ةنامأو فاو قيقمحتو

 . مائللا ءادعألا دئاكم ىلع هب ىضقيو مالسإلا

 ؛ حضاولا نايبلا ىف هللا هظفح فلؤملا ضافأ دقو

 موهفم لك دض اهنع دوذلاو . ةميلسلا ةحيحصلا ميهافملا ةفرعم

 دالب ىف نيبملا قحلا ةماقإلو ٠ نيدئاكلا ءادعألا دصلو ٠ ميقس

 هتوعدو باتكلا اذه ثحابم نم نأ كلذ ٠ نيملسملاو مالسإلا

 ريفكتب ةفزاحملا نم ريذحتلا : ىتأي ام نيصرلا هيولسأو .ةقحلا



 ريدحتلا م
 ريفكحتلاب ةفزاجملا نم

 دحأ ريفكت عنم ىلع عامجإلا داقعنا هيف لقنو « نيملسملا

 . (1...ةلبقلا لهآ نم 0100 سا ل

 ليكو مشاه ىنيسحلا روتكدلا ةليضف لاق كلذكو

 ىف ةيمالسإلا ثوحمبلا عمجلمل ماعلا نيمألاو فيرثلا رهزألا

 : اضيأ باتكلا اذهل هميدقت

 ىتلا تافالخلا نيملسملا ىلع رفوي باتكلا اذه نإو ..)

 ىتح قحلا لوقلاو ميلسلا جهنملا نايبب كلذو ء مهتدحو قمت

 .2"' (.. قحلاو ريخلا ىلع نوملسملا عمتجي

 اديكأت نيليلحلا نيملاعلا ىتداهش ىف دجن مث نمو ©

 فصوب ىكلاملا ىولع دمحم روتكذدلا ةمالعلا ققحتل ازيزعتو

 . انرصع ىف ىمالسإلا ركفلل ( ددجملا )
 باتكل ىملعلا نومضملا لاصتا امهمالك ىف دجن امك

 ىتلا ( ةيوبنلا ةنسلا ميهافم حاضيإ ) ةلسلس ىف ناطرخني امهف

 . هتافنصم نم ديدعلا ىكلاملا مامإلا اهيف فنص

 يولع دمحم روتكدلا ةمالعلا فينصت ناك دقلو

 نيتسح خيشلا ةليضف ميدقت ( ححصت نأ بجي ميهافم ) باتك ةمدقم رظنا )١(

 1١. ص فولخم

 ينيسحلا روتكدلا ةليضف ميدقت ( ححصت نأ بجي ميهافم ) باتك ةمدقم رظنا (؟)

 .75 ص مشاه



 سس | ريذثحتلا ١
  ريفكتلاب ةفزاجملا نم -_ْ

 ةيفافش نع قحب اقثبنم ( ريذحتلا ) ميقلا باتكلا اذهل يكلاملا

 - اماع نيرشع نم رثكأ ذنم هفنص هنأل ؛ ةريصبلا ةينارونو « ةيؤرلا

 نأ لبقو , ريجفتلل « لبانق ١ ىلإ ريفكتلا ىواعد لوحتت نأ لبق
 . ءايربألا فالآ ىلع ضقنيل ةمألا قافآ ىف ولغلا ررش ريطتسي

 فصولا اذه نم ذختيو باهرآإلاب هلهأو مالسإلا مصوي نأ لبقو
 .نيملسملا دالبو لاومأو ءامد ةحابتساو مالسإلا برضل ةعيرذ

 دمحم ديسلا ةحامس ىريذحتلا قيسلا اذهب ىنركذ دقل

 ةمركملا ةكمب ةفيصرلاب كرابملا هلزنمب هترايز ىف انأو ىكلاملا ىولع

 هللا ىضرف (ه1574١) ىضاملا ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف

 نوينابرلا اذكهو ) ىلاعت هللاب فراع ىلو نم هنع ىلاعت

 !!( نويدمحملا

 باتكلا اذه ىف زربأف هللا رونب ىري خيسشلا ناك ©

 ةيميت نباك ةيفلسلا ةيعجرملا لهأو نيملسملا ةمئأ ةحامس

 همالك حسيرصب ىسفن ىذلا باهولا دبع نب دمحمو ىناكوشلاو

 بتك لاطبإب لوقلاك ؛ هعابتأ نم نورتفملا هيلع هلوقت ام ( قثوملا )

 نيدلاولا ربق ةرايزو « ىوبنلا ربقلا ةرايز ميرحتو « ةعبرألا بهاذملا

 نباو ضرافلا نبا ريفكتو . هللا ريغب فلح نم ريفكتو امهريغو
 تاياكح ىف نيحايرلا ضورو تاريخلا لئالد قارحإو . ىبرع
 هذه ءارتفا اًضحاد باهولا دبع نبا خيشلا لاقو . نيحلاصلا



 . ا ريدحتلا ---

 ريطذكتلاب ةفزاجملانم
 كناحبس » : لوقأ نأ : لئاسملا هذه نع ىباوج ) : هيلع لاوقألا

 !!(« ميظع ناتهب اذه

 ىف ىكلاما ىولع دمحم خيشلا ةليضف ىنثأ دقلو ه

 رابك ةئيه سلجم نايب ىلع باتكلا اذهل ةريخأللا ةعبطلا ةمدقم

 نيثالثلا سيمخلا موي ىف دقعنملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاملعلا

 نم ريذحتلا ىلع لمتشا ىذلا ه414١ ةنس ةدعقلا ىذ نم

 ناك املو )نايبلا ىف ءاج ثيح .ةهبش ىندأل ريفكتلا ىلإ ةعراسملا

 باتكلا لد نم الإ رفكن نأ زجي مل هلوسرو هللا ىلإ ريفكتلا درم
 ةهبشلا درجم كلذ ىف ىفكي الف « ةحضاو ةلالد هرفك ىلع ةنسلاو

 ( ةريطخلا ماكحألا نم كلذ ىلع بترتي امل ء نظلاو

 ىلاعت هللاب فراعلا ىلاعت هللا زحف .. دعبو ه©

 هلهأو مالسإلا نع يكلاملا يولع دمحم روتكذلا خيشلا ةحامس

 ةثرولا الإ هب علطضي ال رخاز ءاطع نم مدق ام ىلعاريخ

 ظفحو . هاضريو هبحي ام ىلإ امئاد ىلاعت هللا انققو « نويدمحملا

 ىلاعت هنإ هللا ةزعب هلهأو مالسإلا زعأو « ءالبو ةنتف لك نم انتمأ

 هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو بيجملا معن

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا .ملسو
 يدهملا ديزيلا ويا دمحم هدوج /د.أ
 اطنط عرف رهزألا ةعماجب ميركلا نارقلا ةيلك ديمع

 ها 474 ةدعقلا يذ 707 ىف





 ريذحتلا _-

 ريمكحتلاب ةفزاجملابرنه

 , ظيرفت

 ركاش داؤف دمحم /د ملقب

 بهو ىذلا . لضفنملا معنملا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نوصحب انطاحأف انمركأ . لاؤسلا لبسق لاونلاب أدبو « لزجأو
 . هانببحأف انبحأ هتدومو هتبحمو هميركت رفاو انيلع غبسأو .هتيامح
 . هئايفصأ نم برقلا لزانم انلحأو « هنع اناضرو انع ىضرو

 ةداهشلا قش ىلع ًامالسو ةالصو « هئاطع ميرك جرادم ىف انماقأو

 انالومو انديس «. دوروملا ضوحلاب صوصخملا . دوهشملا دهاشلاو

 زيزعلا هللا باتك عم بكاوتملا ريخلا راونأ هلآ ىلعو هللا لوسر

 .. دعبو .. سانلا ريخل سانلا بر ةريخ هباحصأو « ميكحلا

 ىدي نيب مدقن نأ نم ىمسأ الو مظعأ انلان ليجبت ىأف
 .مشألا تيبلا بيبرو « نيفيرشلا نيوبألا ميرك«ملعلاو ملاعلا

 يولع دمحم ديسلا انالومو انديس ىدي نيب . معألا لهنلا ليلسو
 . ةعاط مهل ءالولاو ضرف مهتبحمو . يكلاملا

 ةيضق ىف رودصلا تايلجت راونأب روطسملا باتكلا اذه
 الو هرقي ال امب سانلا ريفكتب ةفزاجملا ةيضق ىهو معو اهبطخ مط

 هسبلأو « ةلدألا للحب كرابملا انخيش هزرط دقو . سانلا بر هاضري



 - ا ١4 ريذحتلا _
 تكسأو ةمألا ءاملعل ةياده ةرانم ناكف , ةلجتلاو عانقالا فوطق

 ٠ ةيادهلا لهأ بولق ىلع هتاضويف ررد رثنو « ةياوغلا ةنسلأ هب

 رباكم لك هفيرص ليلص تكسي . ةلالدلا ىوق ةلاقملا حضاو ءاج

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل نم هججحب دشرتسيو « دينع

 هذه لعجي نأ هناميإ ىلع رويغ هنيدل بحم نمؤم لكب ىرحف

 اهراونأ ةنتفلا لهأ هوجو ىف بلقي هداؤف ايانح نيب روطسلا
. 

 بئاتك قرتحت ىتح ء اهراوأ ءايعدألا ىواعد ميشه ىف ىكزيو

 . نيدلاو ايندلا ءادعأ .. نيدقاحلا نارين دمختو لطابلا

 لمعلا اذه ىف فرح لك لعجي نأ ميظعلا هللا لأسن

 نأو ءفلآتلل ًاجهنمو داشرلل ًاقيرطو ةيادهلل اليبس درفنملا

 لوح هبابحأ هلالخ نم مضي هبتاك ىدي نيب الفاح الجس هلعجي

 ةيعملا فرش اولانيل مساقلا ىبأ هدج مركألا ىبنلاو مظعألا بحملا

 ءاطعلاو ميركتلا لهأ هنأ دومحملا هلزنمو دوهشملا هرثوك دنع

 .دوجلاو

 ..دصقلا ءارو نم هللاو
 ةفرشملا ةنسلا مداخ

 ركاش داؤف دمحم /د

 سمش نبع ةعماج

 ا



 ريذحتلا 5
 0000000000 ١١١ ١١ ريووشكهملاب ةهراجملانه

 هكيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ةالصلاو . تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا ىلاعت هلل دمحلا
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس « تاداسلا ديس ىلع مالسلاو

 . ةادهلا ةمئألا

 انباتك نم ىلوألا ةعبطلا تدفن دقف .. دعب امأ

 باتكلا ىلع بلطلا دتشا املو . هللا لضفب ةزيجو ةدم ىف اذه
 رابك ةئيه رارق اهيلإ انفضأو .ةححصم ةحقنم ةعبطلا هذه انردصأ

 نيلواطتملا ةنسلأ عطقت ذإ ةبيط ةوطخ هذه نأ كشاالو

 . ريفكتلا دلب اهنأ ةكلمملا هذه ىلإ نوبسني نيذلا ءالؤه نم

 ءاملع هيلإ وعدي ام اذه انباتك ىف تركذ دق ىننإو

 ةكلمملا ىتفم ىواتف ىف كلذو . لبق نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 دجسملا بيطخو مامإو زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا
 ىوتفو ديمح نب هللا دبع خيشلا نب حلاص خيشلا روتكدلا مارحلا

 .هللا همحر ديمح نب هللا دبع خيشلا هيقفلا ةمالعلا هدلاو

 . هلوسرو هللا ىضري ام ىلإ عيمجلا قفوي نأ لأسأ هللاف
 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 فلؤملا

 يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا





 ريفكتلاب ةفزاجملا نم < يضع

 بسانملا تقولا ىف بئاصلارارقلا
 سلجم هنلعأ ىذلا ميكحلا بئاصلا رارقلا ًاعيمج انأرق

 موي ةيمويلا فحصلا هترسشنو هردصأ نايب ىف ءاملعلا رابك ةئيه
 نم ريذحتلا ىلع لمتشا ه5414١ةدعقلا وذ ١" سيمخلا
 . ةهبش ىندأل ريفكتلا ىلإ ةعراسملا

 هللا ىلإ ريفكتلا مكح درم ناك املو : نايبلا لافو
 هرفك ىلع ةنسلاو باتكلا لد نم الإ رفكن نأ زجي مل هلوسرو
 بترتي امل نظلاو ةهبشلا درجم كلذ ىف ىفكي الف ؛ةحضاو ةلالد
 . ةريطخلا ماكحألا نم كلذ ىلع

 اذه نأ هنم مهفي ام ةنسلاو باتكلا ىف دري دق هنأ نيبو
 دوجول هب فصتا نم رفكي الو رفك داقتعالا وأ لمعلا وأ لوقلا

 . هرفك نم عنمي عنام

 ةبلغل رفكلاب ملسملا قطني دقو :نايبلا ىف ءاج مث
 ىف امك. دصقلا مدعل اهب رفكي الف ءامهوحن وأ بضغ وأ حرف
 ةدش نم أطخأ( كبر انأو ىدبع تنأ مهللا ):لاق ىذلاةصق

 لالحتسا نم ةريطخ رومأ هيلع بترتي ريفكتلا ىف عرستلاو .حرفلا
 ىلع بترتي ام اهريغو حاكنلا خسفو ثراوتلا عنمو لاملاو مدلا
 ] . ةدرلا

 ىلإ ؟ ةهبش ىندأل هيلع مدقي نأ نمؤملل غوسي فيكف



 ريمكتلاب ةفزاجملا نم -_ عت

 .نايبلا رخآ

 ءاج ..هل بسانملا هتقو ىف ءاج ةقيقحلا ىف نايبلا اذهو

 مهنم هلك ملاعلا هرظتني ناك ىذلا وهو .. هلهأ نمو هلحم ىف

 اهلاجرو ةكلمملا ىف مهنظ نسحو مهءاجرو مهلامآ نوقّلعي مهنأل
 ىف اهلوق نأو عجرملاو نازيملا اهنأ نوربتعيو « اهئاملعو اهتسايسو
 ىأرلاو حجارلا لقعلاو ةنسحلا ةمكحلا وه ةيضق وأ ةلأسم ىأ

 .ىلاعت هللا معن نم اذهو .. حجانلا

 ىواعدو هبش عطقل لصفلا لوقلا نايبلا اذه ىفو

 ةكلمملاب ةيباهرإلاو ةيرفكلا مهلامعأ ىف نوجتحي نيذلا ءايعدألا

 ىلع مهتءارجو ءاركنلا مهمئارجو ةئيسلا مهتازارفإ اهيلإ نوبسنيف
 مهتماعو نيملسملا ةمئأبو نيلوؤسملاب مهراتهتساو ةنسلاو باتكلا

 نوهتشي ام ىلع ءادهشلا بتارمو رانلاو ةنجلل مهعيزوتو

 مهقيرط ىف ريسيو مهعم قاسنيو مهكلف ىف رودي نمم نوديريو
 . رظن الو ةريصب الب

 ءاملعلا رابك ةئيه هذه ىتلاسر ىف ىيحأ ىنإف كلذل
 ةميظعلا ةوطخلا هذه ىف مهقفو دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ :لوقأو

 ءامد نقحتس مكو .اريبك ًاعفن عفشيو «ًاريطخ ًارش عفدي اًقيفوت
 لثمب تارغث دستو تاروع رتستو تامرح ناصتو ضارعأ ظفحمتو

 هّللا انمركأ ام ىلع ةحضاو ةلالد لدت ىتلا ةسوردملا تاوطخلا هذه

 رشن ىلع مهدهع ةيادب ذنم نولمعي ماكح نم ةزيزعلا اندالب ىف هب
 ةينارمعلاو ةيناسنإلا ةراضحلا ءانبو ةفاقشلاو ملعلاو نيدلا



 ريدعتلا -

 ريمكمتلاب هفزاجملانم

 موحرملا نم ءادتبا ةحضاو جهانمو ةنيتم سسأ ىلع ةيعامتجالاو

 قراوفلا لازأو ةملكلا عمجو ةريزجلا دحو ىذلا زيزعلا دبع كلملا

 نم ءوسلا ةاعد دجي مل ىتح ةيرصنعلا زجاوحلا مدهو ةيبصعلا

 مهل ءالؤه دجي مل ... بناجألا ءالخسدلاو ءالمعلاو نيلفطتملا

 ءالوب هتدايقب محتلملا دحوملا كسامتملا ىدوعسلا عمتجملا ىف ًاناكم

 . ةنامألاو ةقثلاو ةبحملاب ءولمم قداص

 وهو - مويلا هنم ىناعت ىذلا وه رشلاو ءالبلا اذهو

 باهراإلاو قرفتلا نم ىفخي الام تاعمتجملا نم ريثك  دهاشملا

 ةنتفلا ثب نم حالصإلا ءايعدأو ءوسلا ةاعد نكمت ذإ . فوخلاو

 وهو  ىملعلاو ىركفلا فالخلا ةصرف مانتغاو ةروصلا هيوشتو

 اياضق قلخو رومألا ديقعتو لكاشملا ديلوتل  ىعقاوو ىهيدب رمأ

 اهرانب ىلطصيو اهملأ قوذي سانلا نم ريثكو . اهاهتنم ىلإ اهادتبم
 . ىرخأ ًانايحأ ىفتختو ًانايحأ ودبت ىتلا مويلا

 ءوسلا كلذ نم اندالب ظفح ىلاعتو هناحبس هللا نكلو

 لقعلا نم انرومأ ةالوو انماكح ىلع هب نمام لضفب رشلاو

 ةبسانم لك ىف هحئاتن رهظت ىذلا تبشتلاو ىنأتلاو ةمكحلاو

 . نايبلا اذه هيلإ وعدي ام وهو ةثداحو

 ىف ةيماسلا ىناعملا هذه ىلإ زيزعلا دبع كلملا اعد دقلو

 رمتؤملا ىلإ ههجو ىذلا نايبلا ىف ًاصوصخو « هتانايبو هبطخ
 ه١ 85 5 ةنس ةجحلا ىذ ١" ىف ةمركملا ةكمب دقعتملا ىمالسإلا
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 ظاقيإ وه اذه انرصع ىف ءاملعلا ةمهم نأ نيرمتؤملل نيب ىذلاو
 مهتداقو مهئاسؤر لمحو نيملسملا سوفن ىف ةريغلاو روعشلا

 نم نيفعضتسملل نيدبعتسملا مالسإلا ءادعأ هجو ىف فوقولا ىلع

 اهب قرفي امنإف ةيفالخلا لئاسملاب هسفن لغشي نمو . نينمؤملا

 بجاو وه امع هفارحناو هريصقت ىلع ىطغيو نيملسملا فوفص
 ضرأ ال مالسإلاف . ءىش هللا نم هيزجي الو هيف رذعي ال امن هيلع

 مهل موقت نلو . ناكم لك ىف ناوهلا نوماسي نوملسملاو مويلا هل
 نع عافدلل مهسفنأ اودنجي ىتح لذلا اصع مهنع عفرت نلو ةمئاق

 ىلوأ نم دقعلاو لحلا هديب نم عم هتضيب ةيامحو مالسإلا نايك
 . 4 نوملعي ال سائلا رثكأ نكلو هرمأ ىلع بلاغ هللاو ن» رمألا

 .( هللا همحر كلملا ةبطخ رخآ ىلإ )

 : نايبلا صن مكيلإو
 ام نع هردصأ نايب ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم نلعأ

 ريجفتلاو ريفكتلا نم اهريغو ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك ىف ىرجي
 بترتي امو . تاشنملا بيرختو ءامدلا كفس نم هنع أشنيامو

 سانلا ةفاخإو ةموصعم لاومأ فالتإو ةئيرب حاورأ قاهزإ نم هيلع
 دقتعم نم ءىرب مالسإلا نأ نلعأ . رارقتسالاو نمألا ةعزعزو
 ءامدلل كفس نم نادلبلا ضعب ىف ىرحجي ام نإو ئطاخلا ريفكتلا

 ةصاخلاو ةماعلا قفارملاو تابكرملاو نكاسملل ريجفتو ةئيربلا
 كلذكو هنم ءىرب مالسإلاو ىمارجإ لمع وه تاشنملل بيرختو
 .رخآلا مويلاو ىلاعت هللاب نمؤي ملسم لك
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 نم لامعآألا هذه لثمب موقي نم نأ نايبلا حضوأو

 ركف بحاص نم فرصت وه امنإ ريفكتلا ةجحب بيرختلاو ريجفتلا
 هلمع بستحي الف همرجو همثإ لمحي وهف . ةلاض ةديقعو فرحنم

 نيمصتعملا مالسإلا ىدهب نيدتهملا نيملسملا ىلع الو مالسإلا ىلع

 داسفإ ضحم وه امإو نيتملا هللا لبحب نيكسمتملا ةنسلاو باتكلاب

 ةعيرشلا صوصن تءاج اذهلو «. ةرطفلاو ةعيرشلا هابأت مارجإو

 . هلهأ ةبحاصم نم ةرذحم هميرحتب ةعطاق

 ةايحلا ىف هلوق كبجعي نم ساّنلا نمو 8 ىلاعت هللا لاق

 اذإو 609 ماصخلا دلأ وهو هلق ىف ام اع هل دهشيو اًيندلا

 هللاو لسّملاو ثرحلا كلهيو اهيف دسفيل ضرألا يف ئعس ىو

 مثإلاب ةزعلا هتذخأ هللا ق قنا هَل ليق اذِإو 2-6) داسفلا بحي ال

 .4 ُاهمْلا سّمبلو منهج ُهبسَحَف
 مكح ريفكتلا نأ ءاملعلا رابك ةئيه سلجم نايب حضوأو

 ميرحتلاو ليلحتلا نأ امكف هلوسرو هللا ىلإ هرم ىعرش

 فصو ام لك سيلو ريفكتلا كلذكف هلوسرو هللا ىلإ تاجيإلاو

 . ةلملا نع ًاجرخم ربكأ ارفك نوكي لعف وأ لوق نم رفكلاب
 نأ زجي مل هلوسرو هللا ىلإ ريفكتلا مكح درم ناك املو

 الف ةحضاو ةلالد هرفك ىلع ةنسلاو باتكلا لد نم الإ رفكت

 نم كلذ ىلع بترتي امل نظلاو ةهبشلا درحم كلذ ىف ىفكي

 . ةريطخلا ماكحألا



 بترتي ام نأ عم تاهبشلاب أردت دودحلا تناك اذإو

 تاهبشلاب أردي نأ ىلوأ ريفكتلاف ريفكتلا ىلع بترتي امن لقأ اهيلع
 ريفكتلاب مكحلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا رذح كلذلو

 رفاك اي هيخأل لاق ءىرما اميأ ١ : لاقف رفاكب سيل صخش ىلع
 . « هيلع تعجر الإو لاق امك ناك نإ امهدحأ اهب ءاب دقف

 وأ لوقلا اذه نأ هنم مهفي ام ةنسلاو باتكلا ىف دري دقو

 عنمي عنام دوجول هب فصتا نم رفكي الو رفك داقتعالا وأ لمعلا

 دوجوب الإ متت ال ىتلا ماكحألا نم هريغك مكحلا اذهو هرفك نم

 ًالثم ةبارقلا هببس ثرإلا ىف امك اهعناوم ءافتناو اهطورشو اهبابسأ

 . نيدلا فالتخاك عنام دجول اهب ثري ال دقو

 قطني دقو هب رفكي الف نمؤملا هيلع هركي رفكلا اذكهو

 اهب رفكي الف امهوحن وأ بضغ وأ حرف ةبلغل رفكلاب ةملكب ملسملا
 كبر انأو ىدبع تنأ مهللا ..لاق ىذلا ةصق ىف امك دصقلا مدعل

 رومأ هيلع بترتي ريفكتلا ىف عرستلاو .. حرفلا ةدش نم أطخأ ..

 حاكنلا خسفو ثراوتلا عنمو لاملاو مدلا لالحتسا نم ةريطخ

 هيلع مدقي نأ نمؤملل غوسي فيكف ةدرلا ىلع بترتي امم اهريغو

 هيلسع بترتي امل دشأ ناك رومألا ةالو ىف اذه ناك اذإو

 كفسو يضوفلا ةعاشإو مهيلع حالسلا لمحو مهيلع درمتلا نم

 هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا عنم اذهلو دالبلاو دابعلا داسفو ءامدلا

 ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ ١ ..لاقف مهتذبانم نم ملسو هبحصو
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 ال هنأ .. ( اورت نإ الإ ) :هلوق دافأف « .. ناهرب هللا نم هيف مكدنع
 . ةعاشإلاو نظلا درجم ىفكي

 ربك ولو قوسفلا ىفكي ال هنأ (ًارفك )هلوق دافأو

 هلوق دافأو ٠ مرحملا راثئتسالاو رامقلا بعلو رمخلا برشو ملظلاك

 .رهاظ حيرص ىأ حاوبب سيل ىذلا رفكلا ىفكي ال هنأ ( ًاحاوب )

 حيرص ليلد نم دبال هنأ ( ناهرب هللا نم هيف مكدنع ) هلوق دافأو

 . ةلالدلا حيرص توبثلا حيحص نوكي ثيحب

 «ةلالدلا ضماغ الو دنسلا فيعض ليلدلا ىفكي الف

 امهم ءاملعلا نم دحأ لوقب ةربع ال هنأ ( هللا نم ) هلوق دافأو
 حيرص ليلد هلوقل نكي مل اذإ ةنامألاو ملعلا ىف هتلزنم تغلب

 ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم حيحص

 . رمآلا ةروطخ ىلع لدت دويقلا هذهو

 ميظعلا هرطخ هل ريفكتلا ىف عرستلا نأ لوقلا ةلمجو

 اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر مرح امنإ لق ف لجو زع هللا لوقل
 لتي مل ام هللاب اوكرشت نو قحلا ريغ هب ىغبلاو مثإلاو نطب امو

 نايبلا فاضأو . <« نوملعت ال ام هّللا ىلع اولوقت 5 نو اناطلس هب

 كاهتناو ءامدلا ةحابتسا نم ئطاخلا داقتعالا اذه نع مجن ام نأ

 نكاسملا ريجفتو ةماعلاو ةصاخلا لاومألا بلسو ضارعألا

 ًاعرش ةمرحم لامعأ اهلاثمأو ىه تآشنملا بيرختو تابكرملاو

 ةموصعملا سفنألا ةمرحل كته نم كلذ ىف امل . نيملسملا عامجإب
 ةايحو رارقتسالاو نمألا تامرحل كتهو لاومألا ةمرحخل كتهو
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 مهودغو مهشياعمو مهنكاسم ىف نينئمطملا نينمآلا سانلا

 مهتايح ىف سانلل ىنغ ال ىتلا ةماعلا حلاصملل كتهو مهحاورو

 مهنادبأو مهضارعأو مهلاومأ نيملسملل مالسإلا ظفح دقو .اهنع

 ىلص ىبنلا هب غلب ام رخآ نم ناكو كلذ ىف ددشو اهكاهتنا مرحو

 نإ ١ : عادولا ةجح ةبطخ ىف لاقف هتمأ ملسو هلآو هيلعلا

 ىف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق مث « اذه مكدلب ىف اذه مكرهش

 هيلع هللا ىلص لاقو .هيلع قفتم « دهشاف مهللا تغلب لهالأ ١

 « هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ١ ملسو هلآو

 .(«ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ملظلا اوقن تا" : مالسلا هيلع لاقو

 ديعولا دشأب ةموصعم ًاسفن لتق نم هناحبس هللا دعوت دق

 ادمعتم انمؤم لتقي نمو إ» :نمؤملا قح ىف هناحبس لاقف

 هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضعَو اهيف ادلاخ مُنَهَج هؤازجف

 يف ةمذ هل ىذلا رفاكلا قح ىف هناحبس لاقو .« اميظع اباذع

 ةيدف قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإوإ» أطخلا لتق مكح

 هل ىذلا رفاكلا ناك اذإف .4 ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةمّلَبسم

 نإف ًادمع لق اذإ فيكف ةرافكلاو ةيدلا هيف أطخ لتق اذإ نامأ

 هللا لوسر نع حص دقو ء ربكأ نوكي مثإلاو مظعأ نوكت ةميرجلا

 حري مل ًادهاعم لتق نم ” لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىف نيملسملا عيمج - ىلع بجاولا نأ نايبلا دكأو . .( ةنحلا ةحئار

 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو حصانتلاو قحلاب ىصاوتلا ناكم لك
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 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 اونواعتوإ ىلاعتو هناحبس لاق امك نسحأ ىه ىتلاب لادجلاو

 اوقّتاو ناودعلاو منإلا ىلع اونواعت الو ئوقتلاو َربلا ىلع

 نونمؤملاو ُِ :هناحيسم لاقو «باقتعلا ديدش هللا نإ هّللا

 نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 هللا توعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالّصلا نوُميقيو ركدملا نع

 لاقو .4 ميكح ٌزيِزَع هللا نإ هللا مهمحر يس كتلوأ ؛ هلوسرو

 الإ 0 رسخ ىفل ناسنإلا نإ 0 رصعلاو ف :لجو زسع
 اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 نيدلا » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو .4 ربصملاب

 هلوسرلو هباتكلو هلل : لاق ..؟ هللا لوسراي نمل : ليق .ةحيصنلا

 . « مهتماعو نيملسملا ةمئآلو

 ىف نينمؤملا لثم ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 اذإ دحاولا دسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت

 « ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا
 .ةريثك ىنعملا اذه ىف ثيداحألاو تايآلاو

 نأ ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب هناحبس هللا لآسنو
 رومأ ةالو عيمج قفوي نأو نيملسملا عيمج نع سأبلا فكي

 نيدسفملاو داسفلا عمقو دالبلاو دابعلا حالص هيف ام ىلإ نيملسملا

 نيملسملا لاوحأ حلصي نأو هتملك مهب ىلعيو هنيد مهب رصني نأو
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 2 ريفكتلاب ةفزاجملا نم :-:

 رداقلاو كلذ ىلو هنإ قحلا مهب رصني نأو ناكم لك ىف اعيمج

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو .. هيلع
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 يسيح رم مكان هفَأ

 ىلوألا ةعبطلا ةمادقم

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا
 .. نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 ..دعب امأ

 ةديدجلا ةريخألا رصعألا هذه ىف نونمؤملا ىلتبا دقلف

 نيذلاو نوقفانملا كش ىتح « ةديدش ةيسفن لزالزو ايالبو نحمب

 قحلا لهأل دييأتلاو رصنلاب ميركلا ,هللا دعو ىف ضرم مهبولق ىف

 نينمؤملا نكلو ؛ 4 ارورغ ألإ هلوسرو هللا اندعو ام » :اولاقو
 ةنينأمطو ًاتابثو « ًارونو ًاميلستو ًاناميإ الإ كلذ مهدازام نيقداصلا
 بر اضرو . نيقداصلا زئاوجو نيلماعلا باوثب « ًارورسو ًاحرفو
 هلأ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص نيلسرملا ديسو نيملاعلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو , نيعمجأ هبحصو
 ةحاسلا ىلع ىرجيام بئاصملاو نحملا كلت مظعأ نمو

 راصتناو . ىصخش دانع ىلإ تلوح دودرو دقنو ريفكت نم مويلا

 سملتو .تامرخلاو ضارعألل كاهتتناو ء رهاظ ءادعو « ىتاذ

 .تاوفهلاو تاروعلا عبتتو سانلاب مهتلا قاصلإب هبشتو .بئاعملل

 ءاسام ىذلا اذ نمو .لئاضفلاو تاريخلل رتسو . تارثعلل رشنو

 : رعاشلا لاقامك ؟ طق
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 طلغلاب ةباصاإلاه نم طلخ اذإ كاخأ حماس

 طسق وأ ًاموي راج نإ هفينعت نع فاجتو
 طقف ىنسحلاهل نمو طق ءاس ام ىذلا اذ نم

 : ملعلا لهأ ضعب لاق

 .اهنم فاخن انك ىتلا ٌةّماَّطلاو ةيلّبلا هذه تعقو دقو

 . اهتاملظ ىف لوخدلاو اهيف عوقولا نم انبابش رذحنو
 ءاملعلا ىف نعظلا نم هع مسن ام ىه ةيلّبلا هذهو

 نم موي ىف هنأ عقوني ناك امو ؛ لبق نم فرعي ناك ام بولسأب
 ءالجألا ءاملعلا لازي ال ىتلاو. ةصاخ دالبلا هذه ىف عقي مايألا

 رمألا لصو دقو . اهنم نورذحي حلاصلا فلسلا ةيقب مه نيذلا
 .ها .مايألا هذه ىف هقوس ىلع ىوتساو هدشأ ىف رهظو هتورذ اذه

 ذاتسأ ىناولعلا ضايف رباج هط روتكدلا ذاتسألا لوقي

 :اقباس ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ىف هلوصأو هقفلا

 نوبستني نيرخآو .ةيفلسلا ىلإ نوبستتي ًابابش ىرن انأدب
 نوعدي نيرخآو . ةيبهذملا ىلإ نوبستني اقيرفو .ثيدحلا لهأ ىلإ
 نم ةفلتخملا تاماهتالا لدابتت كئلوأو ءالؤه نيبو ؛ةيبهذماللا

 ةلامعلاو فارحنالاو ةعدبلا ىلإ ةبسنلاو قيسفتلاو ريفكتلا

 هيلإ هاخأ بسني نأ ملسمب قيلي ال امم كلذ وحنو سسحجتلاو

 نيلفاغ ؛لئاسو نم هيدل ام لكب سانلل هنلعي نأ نع ًالضف «لاحب



 ا لاي ةفزاجملا نه ف جا نم <

 لاصئتسا تالواحم نم مالسإلا هل ضرعتي ام نأ نع نيلفاغتم وأ

 نيدهتجملا ةمئآلل ناك اذإو . تافالتخالا كلت نم ةمألا ىلع رطخأ

 ىلع دعاستو ءاهنم ففختو مهفالتخا ربت فالتخا بابسأ

 نم تالتشالا بابرأ نإف «فالتخالا طباوض نمض اهعضو

 . لوقعملا فالتخالا بابسأ نم ًادحاو ًاببس نوكلمي ال نيرصاعملا

 نيذلا كئلوأ مهيف امب نودلقم مهلكو ءنيدهتجمب اوسيل مهف

 مهنأو « مهسقنأ نع هيفنو ديلقتلا ذبنب ًايلاع مهتاوصأ نوعفري
 ىف مهو « ديلقت نود ةرشابم ةنسلاو باتكلا نم ماكحألا نوذخأي

 ىف اهيبتاك نودلقيو . ثيدحلا بتك ضعب ىلع نوفكعي ةقيقحلا

 ام لك ىف مهنوعباتيو . هلاجرو هتجردو ثيدحلا ىف نولوقي ام لك

 .ءاهقفلا نم هنولقني وأ بتكلا كلت نم هنوطبنتسي

 نوعدي نم مهئاملع ديلقت وه هنولعفي ام ةياغو : تلق

 مهارت ذإ « نيقباسلا ةمئآلا ديلقت كرتو ثيدحلاو هقفلا ىف داهتجالا

 وأ احيحصت هيلع نيقباسلا ءاملعلا مكحو ثيدحلا ًالثم نولقني

 ةمّلسم ةيضق هنولقنيو نيرصاعملا مالكب كلذ نوديؤي مث . ًافيعضت
 .اهيف كشال

 .«رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإفإ»

 بسني نم مهنم ريثكو :ضايفلا روتكدلا ذاتسألا لاق مث

 خيراتو ليدعتلاو حرمجلا بتارم ةفرعمو لاجرلاب ملعلا هسفنل
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 ربنم ىلتعي نأ هسفنل حابأف .كاذ وأ عوضوملا اذه ىف موقلا

 اًبيصن لان نمب ىرحو . دابعلا ىلع ىلاعتي نأ هل قحو داهتجالا
 نع عفتري نأو ٠ نيلهاجلا نم نوكي نأ نم هملع هاهني نأ ملعلا نم
 ةديقع هل ضرعتت ام ةروطخ كرديو . سانلا ماهتاو باقلألا عيزوت

 . بولقلا عمج ىلع صرحيو . اهنع بذلا ىلع لمعيف ءةمألا
 ىلع مهلاوقأ مهتمئأ نع نوذخأيو نودلقي عيمجلا مادامو
 ْ بادب اومزتاي نأ نم لكأ داق - كلذ ريش اومعز نإو - مهساخا

 ١. .7!"2فلسلا نم ةمئألا مارك اهفنك ىف شاع ىتلا فالتخالا

 كرشلاو رفكلا عيزوت ىف تصصختت ةعامجب انيلتبا دقل
 قلطت نأ قيلسي الو حصي ال فاصوأو باقلأب ماكحألا رادصإو

 لوقك ؛ هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ىلع

 لاجد .. فرخم هو يالا ىف اي ٍنميف مهضعب

 . رفاك .. كرشم :ةياهنلا ىفو .. . عدتتبم ذوعشم ..

 مهسفنأ نوني نيل اهنا نم ًاريثك انعمس دقلو

 مهتلاهج ضعب ديزيو ًافازج ظافلألا هذه لثم نوليكي ةديقعلا ىلإ

 ةلم ددحمو «٠ نامزألا هذه ىف لالضلاو كرشلا ةيعاد : هلوقب

 . نالفب وعدملا ىحل نب ورمع
 بسلا اذه لشم ليكي ءاهفسلا ضعب عمسن اذكه

 ةقوسلا نع الإ ردصت ال ىتلا ةحيبقلا ظافلآلا هذه لثمبو متشلاو

 .شاقنلا ىف بدآلا ةقيرطو ةوعدلا بولسأ اودبجي مل نيذلا

 .ضايف رباج هط روتكدلل « «مالسإلا ىف فالتخالا بدأ * )١(
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 اهعمسن اذكهو . ةيلاتتمو ةعباتتم ظافلألا هذه ىتأت اذكه

 .دحاو عبنم ىفو دحاو نطوم ىفو ةدحاو ةمغنب

 رظنلاو ركفلاو دقعلاو لحلا لهأ نم نورويغلا هبنت كلذل
 نامزلا تاريغتمو عمتجملا لاوحأو نيدلل حيحصلا مهفلاو لقعلاو

 هتدايقو هتنميه تحت ٌةلخاد ىه امنإو . نيدلا لصأ ىف ة حدقت ال ىتلا

 رصبتو « اهربدت نقتأو اهمهف ثحابلا رظانلا نسحأ اذإ هناطلسو

 هلالج لج هللا باتك ىف مهفو لقعو ملع نم هللا هاطعأ امب اهيف
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو

 مالسإلا ءادعأ اهلغتسي ىتلا ةنتفلا هذهل ءاملعلا هّبنت

 ةحيصنلا بجاوب اوماقف . ضعبب مهضعب برضو . هلهأب عاقيولل
 عمجو نيملسملاو مالسإلا نع ًاريخ ىلاعت هللا مهازجف ءريذحتلاو
 .فالخلاو قرفتلا مهب لازأو ءنيملسملا ةملك مهب

 . مهملا عوضوملا اذه ىف اهب انكراش ةديفم ةصالخ هذهو

 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي نأو اهب عفني نأ هللا ىسع

 هذه ىف ءاملعلا لاوقأ ضعب ىلع علطي نمم وجرأ ىنإو
 . ضرتعي نأ وأ دقي نأ ديريو ةفلاخم هسفن ىف دجيو ةصالخلا

 نيدقتنملا ضعب هدوعت امع دعتبي نأو .لوسقلا ىف بدألا مزتلي نأ

 مالكلا ىف موجهلاو ضغبلا ىف ولغلاو ماصنخلا ىف روجفلا نم

 .مارحو لالح نيب قيرفت نود

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو
 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ملسو هبحصو



 7 ريفك نمت 2 سل بلا ريدحللا نإ

 ىناكوشلاو ةيميت نبا نيمامإلا ففوم

 ًارفك نوكي دق لوقلا نإ ١ :ةيسيت نبا خيشلا مامإلا لوقي
 نكل « رفاك وهف اذه لاق نم :لاقيو . هبحاص ريفكتب لوقلا قلطيف
 ةجحلا هيلع موقت ىتح . هرفكب مكحي ال هلاق ىذلا نيعملا صخشلا
 ىلابعت هللا نإف ؛ديعولا صوصن ىف امك اذهو ءاهكرات رفكي ىتلا

 ىف نولكأي اَمَنِإ املظ ئماتيلا لاومأ نولكأي يذلا ّنِإ 8 لوقي

 . < اريعس نولصيسو اران مهنوطب

 صخشلا نكل «قح ديعولا صوصن نم هوحنو اذهفا
 ةلبقلا لهأ نم نيعم ىلع دهشي الف . ديعولاب هيلع دهشي ال نيعملا

 دقف . عنام توبث وأ طرش تاوفل :ديعولا هقحلي ال نأ زاوجل رانلاب

 هل نوكت دقو . مرحُما لعف نم بوتي دقو . هغلب ميرحتلا نوكي ال
 رفكت بئاصمب ىلتبي دقو ؛ مرحملا ةبوقع وحمت ةميظع "تانسح
 . عاطم عيفش هيف عفشي دقو .هنع

 نوكي دق ءاهلئاق رفكُي ىتلا لاوقألا اذكهو : لاق

 . قحلا ةفرعمل ةبجوملا صوصتنلا هغلبت مل لجرلا

 نم نكمتي مل وأ « هدنع تبثت ملو هتغلب نوكت دقو :لاق
 . اهب هللا هرذعي تاهبش هل تضرع نوكت دقو . اهمهف

 عونلا نيب ليصفتلا اذه ىلع ةينبم ةمئألا بهاذمو :لاق
 .نيعملاو



 : ريفكتلاب ةفزاجملا نم ”“ ْ سس

 ىلإ لوصولا قيرط ١ باتك ىف اضيأ خيشلل تيأرو
 خيشلل ' لوصألاو طباوضلاو دعاوقلا ةفرعمب لومأملا ملعلا

 ناك اذإ مزلي الو :  هصن ام ( 7" ص ) ىف ىدعسلا نمحرلا دبع

 توبث نإف . ليوأتلاو لهجلا عم هلاق نم لك رفكُي نأ ارك لوقلا

 ؛هقح ىف ةرخآلا ىف ديعولا توبثك نيعم لا صخشلا قح ىف رفكلا
 ها. « عناومو طورش هل كلذو

 ام «ةيدنلا ةضورلا » ىف ناخ نسح قيدص ديسلا لقنو

 :لاق « رارحلا ليسلا » هباتك ىف ىناكوشلا ةمالعلا هلاق

 نيد نم هجورخب ملسملا لجرلا ىلع مكحلا نأ ملعا »

 مويلاو هللاب نموي ملسمل ىغبني آل ءرفكلا نيد ىف هلوخدو مالسإلا

 دق هنإف .راهنلا سمش نم حضوأ ناهربب الإ هيلع مدقي نأ رخآلا

 نم ةعامج قيرط نم ةيورمل ةحيحصلا ثيداحألا ىف تبث

 .(امهدحأ اهب ءاب دقف . رفاك اي :هيخأل لاق نم ١ :نأ ةباحصلا

 . حيحصلا ىف اذكه

 اعد نم » : امهريغو نيحيحصلا ىف رخآ ظفل ىفو
 ىأ « هيلع راص الإ . كلذك سيلو هللا ودع : لاق وأ رفكلاب الجر

 . عجر

 . «امهدحأ رفك دقف ١ : حيحصلا ىف ظفل ىفو

 رجاز مظعأ اهدروم درو امو ثيداحأللا هذه ىفف

 : لجو زع هللا لاق دقو . ريفكتلا ىف فارسإلا نع ظعاو ربكأو



 ااا سس
 .4 اردص رْفكلاِب حرش نم نكلو»

 نوكسو بلقلا ةنينأمطو رفكلاب ردصلا حرش نم دب الف
 عم اميسال كرشلا دئاقع قراوط نم عقي امب رابتعا الف « هيلإ سفنلا
 مل ىرفك لعف رودصب رابتعا الو .مالسإلا ةقيرطل اهتفلاخمب لهجلا
 ظفلب رابتعا الو ءرفكلا ةلم ىلإ مالسإلا نع جورخلا هلعاف دري

 . هانعم دقتعي الو رفكلا ىلع لدي ملسملا هب ظفلتي



 ريذكتلاب ةفزاجملا نم < -

 باهولا ديع ني دمحم خيشلا مفوم

 ىف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا فقو دقو

 بوسنم هنأ ىعدي نم ريثك هركنتسي دق . اميظع افقوم ناديملا اذه
 نم لكل ًافازج ريفكتلاب مكحلا ليكي مث « هيلع بوسحمو هيلإ
 باهولا دبع نب دمحم خيشلا وه اهو « هتركف ذبنو هتقيرط فلاخ

 تاءارتفالاو تاهافسلاو تاهافتلا هذه نم هيلإ بسني ام لك ركني
 :لاق ميصقلا لهأل ةهجوملا هتلاسر ىف هتديقع نمض لوقيف

 . نب ناميلس ةلاسر نأ ىنغلب هنأ مكيلع ىفخي ال مث 0

 نيمتنملا ضعب اهقدصو اهلبق هنأو ؛ مكيلإ تلصو دق ميحس
 مل ًارومأ ىلع ىرتفا لجرلا نأ ملعي هللاو . مكتهج ىف ملعلل

 . ىلاب ىلع اهرثكأ تأي ملو اهلقأ

 ىنإو « ةعبرألا بهاذملا بتك ًلطبم ىنإ : هلوق : اهنمف
 ىعدأ ىنإو «ءىش ىلع اوسيل ةنس ةئامتس نم سانلا نإ : لوقأ

 فالتخا نإ : لوقأ ىنإو ء ديلقتلا نع جراخ ىنإو . داهتجالا

 رفكأ ىنإو « نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ىنإو . ةمقن ءاسلعلا
 مده ىلع ردقأ ول : لوقأ ىنإو . قلخلا مركأ اي : هلوقل ىريصوبلا
 ىلع ردقأ ولو . اهتمدهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبق
 مرحأ ىنإو ءبشخ نم ابازيم اهل تلعجو اهبازيم تذخأل ةبعكلا

 ربق ةرايز ركنأ ىنإو .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ةرايز



 دم ريدصنلا اما ب اث:خ1

 -  ريفكتلاب ةفزاجملا نم
 نبا رفكأ ىنإو « هللا ريغب فلح نم رفكأ ىنإو ءامهريغو نيدلاولا

 ضورو تاريخا لئالد قرسحأ ىنإو « ىبرع نباو ضرافلا
 . نيطايشلا ضور هيمسأو « نيحايرلا

 اذه كتاحبسم » : لوقأ نأ : لئاسملا هذه نع ىباوج

 .4 ميظع ناتهب
 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادمحم تهب نم هلبقو

 ءارتفاب مهبولق تهباشتف « نيح اصلا بسيو ميرم نبأ ىسيع بسي
 .روزلا لوقو بذكلا

 دوال ال نين بذكلا ىرتفي اَمّنِإ » : ىلاعت لاق
 لوقي هنأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هوتهب . ةيآلا 4 هّللا تايآب
 نإ كلذ ىفن هللا لزنأف « رانلا ىف اريزعو ىسيعو ةكئالملا نإ

 "774 نودعبم اهنع كيوأ ئنسحلا انم مهل تقبس نيِذْلا

 ماعإلا خيشلا تافلؤم ةعومجم نمض ةيصخشلا لئاسرلا نم ىلوألا ةلاسرلا رظنا )١(

 ) ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج مامتهاب ةروشنملا باهولا دبع نب دمحم

 ا ص صاخلا مسقلا



 ريذحتلا
 ريفكتلاب ةفزاجملا نم <

 عوضوملا ىف خيشلل ىرخأ همهم ةلاسر

 ىلإ باهولا دبع نب دمحم خيشلا اهلسرأ ٌةلاسر هذه

 هلأسو ًاباتك هل لسرأ دق ناكو « قارعلا لهأ نم ملاع ىديوسلا

 : اهيف لاق . ةلاسرلا هذهب هباجأف ء هيف سانلا لوقي امع

 ًالضف هيكحي نأ لقاعلا ىحتسي ام ناتهبلا ةعاشإ نإ »

 ( ىنعبتا نم الإ سانلا عيمج رفكأ ىننإ : متلق امم , هيرتفي نأ نع
 اذه لوقي لهو . لقاع لقع ىف اذه لخدي فيك ًابجعايو

 ؟ملسم
 هللا ىلص ىبنلا ةبق مده ىلع ردقأ ىننأ ول : متلق امو

 ىهنأو ؛هتمرحل تاريخلا لئالد ىفو .اهتمدهل ملسو هلآو هيلع

 « ناك مظن ىأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع : ةالصلا نع

 . هللا باتك نم لجأ هبلق ىف نظي ال ملسملاو « ناتهبلا نم اذهف

 رفكأ ىننإ : متلق امو : هللا همحر لاق رخآ عضوم ىفو

 . قلخلا مركأ اي : هلوقل ىريصوبلا رفكأو « نيح اصلاب لّسوت نم
 روبق ةرايز ركنأو .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ةرايز ركنأو

 .هللا ريغب فلح نم رفكأو ءمهريغو نيدلاولا
 اذه كنئاحبس» لوقأ كلذ ىلع ىباوج 0

 .""04 ميظع نانهب

 خيشلا تافلؤم ةعومجم نم 7ص ةيصخشلا لئاسرلا - سماخلا مسقلا رظنا 230(
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 مهم نايب

 زاب نبزيزعلا دبع خيشلا نم عوضوملا ىف مهم نايب
 ةكلمملا ىتعم

 ىف ءاتفإلاو ثوحبلا ةرادإل ماعلا سيئرلل نايب ىف

 هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس دكأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيملعلا ثوحبلا ةرادإل ماعلا سيئرلاو ةكلمملا ىتفم زاب نبا

 ىلإ نيبسستنملا نم ًاريثك نأ رصعلا اذه ىف عاش دق هنأ « ءاتفإلاو
 مهناوخإ نم ريثك ضارعأ ىف نوعي ريخلا ىلإ ةوعدلاو ملعلا

 ةاعدلاو ملعلا ةبلط ضارعأ ىف نوملكتيو . نيروهشملا ةأاعدلا

 . نيرضاحملاو

 ىف ارس كلذ نولعفي مهنإ :هنايب ىف زاب نبا خيشلا لاقو
 دقو « سانلا ىلع رسشنت ةطرشأ ىف هولجس امبرو ,.مهسلاجم

 كلسملا اذهو . دجاسملا ىف ةماع تارضاحم ىف ةينالع هنولعفي

 . هلوسرو هب هللا رمأ امل فلاخم

 . ةماعلا بولقل ًاداسفإ كلذ ىف نإ : اضيأ خيشلا لاقو

 ةرثك ىف ًاببسو « ةلطابلا تاعاشإلاو بيذاكألل ًاجيورتو ًارشنو

 نوصرحيو « نتفلا ةراثإو هبشلا ثب ىلع نوبأدي نيذلا سوفتنلا

 .اوبستكا ام ريغب نينمؤملا ءاذيإ ىلع



 ريدحتلا -

 ريمكح لاب ةفزاجملاونم

 ىف اوعقو نيذلا ةوخإلا ءالؤه هب حصنأ ىذلاف :لاق مث

 هتبتك امن ىلاعت هللا ىلإ اوبوني نأ مهنم اولانو ةاعدلا ضارعأ

 بولق داسفإ ىف اببس ناك امب « .مهتنسلأ هب تظفلت وأ مهيديأ

 بلط نع مهلغشو ,نئاغضلاو داقحألاب مهنحشو بابشلا ضعب

 نالف نع مالكلاو لاقلاو ليقلاب هللا ىلإ ةوعدلا نعو عفانلا ملعلا

 اهديصتو . نيرخآلل ءاطخأ هنوربتعي امع ثحبلاو ,«نالفو

 وأ ةباتكب اولعف امع اورفكي نأ مهحصنأ امك .كلذ فلكتو

 قلع ام نوليزيو « لعفلا اذه لثم ىف مهسفنأ هيف نوئربي ام اهريغ

 لامعألا ىلع اولبسقي نأو . مهلوق نم هيلإ عمتسي نم ناهذأ ىف
 نم اورذحي نأو . دابعلل ةعفان نوكتو هللا ىلإ برقت ىتلا ةرمدملا
 ةنيب ريغب مهريغل عيدبتلا وأ قيسفتلا وأ ريفكتلا قالطإ ىف لجعتلا

 لاق نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقو « ناهرب الو

 ه.ا. هتحص ىلع قفتم ( امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي هيخأل



 ااا يشطلا سس سب ريدحتلا 04

 ةردابملا نع هريذحت زاب نبا خيشلا ديكأت

 ريهشتلاو ريمكتلا ىلإ

 ًادكؤم زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ملكت حوتضم ءاقل ىفو

 :هلوق ءاقللا كلذ ىف ءاج امو « مدقت اميف قباسلا هريذحت

 نمألا رمأو نيدلا رمأ ىعارت ةموكح انل هللا ضيق دقو
 ةعيرش ميكحتو ٠ . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو مالسإلا رمأو

 لعفو « ةميظعلا هللا معن نم هذه . هنع هللا ىهن امنع ىهنتو ؛ هللا

 جردو . اهفالسأو ةلودلا هذه هيلع تجرد ىذلا لصألا وه كلذ

 نب دمحم خيسشلا دهع ذنم دالبلا هذه ىف نيملسملا ءاملع هيلع
 همحر دوعس نب دمحم مامإلا دهع نمو هللا همحر باهولادبع

 هيلع ربصلاو قحلاب ىصاوتلاو هديحوت ىلإو هللا ىلإ ةوعدلاف هللا
 اهيلع ماودلاب ىصاوتلا مث« .اهيلع هللا ركشو ةمعنلا هذه ىف رظنلاو

 « ةصاخلاو ةماعلاو ءاينغألاو ءارمألاو ءاملعلا نيب اهيلإ ةوعدلاو

 ةوعدلاو اهيلع ةماقتسالاو اهظفحب ىهابتن نأ بجي ةمعن ىه

 ربصلاو قحلاب ىصاوتن نأو . ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتن نأو ؛ اهيلإ

 امك هلل انرمأ ملسن نأو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو . اهيلع

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا 9 : هللا رمأ

 نسسحلا بولسألاب حصنلاف < نسسحأ ىه ىتّلاب مهلداسجو
 ريهشتلا حصنلا نم سيلو « ةديفملا ةهفاشملاو ةديفملا ةيافكلاو
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 ليزي ام لكب ىعست نأ حصنلا نكل « ةلودلا داقتناو سانلا بويعب

 رع هللا اهاضري ىتلا قرطلابو « ةميكحلا قرطلاب ريخلا تبثيو رشلا
 ةحصلا ةمعنو « مالسإلا ةمعن . ةميظع معن ىف نحنو . لجو

 ةثداحلا ىف انيلع اهب هللا نم ىتلا ىربكلا ةمعنلا مث « ةيفاعلاو

 هحايتجاو هدنجو مادص هللا ودع ناودع دعب جيلخلا ةثداح ىربكلا

 ءرمألا اذه ىف اهرودب تماق نأ ةلودلل هللا رسي مث , تيوكلا دلبل

 مث ؛ ميظعلا هّللاب تناعتساو ملظلا اذه عفرل ميظعلا مايقلا تماقو

 . ملظلا اذه عفر ىف تدعاس ىتلا ةددعتملا ةكرتشملا تايسنجلاب
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 فالسخلا بدأ

 حلاص خيشلا روتكدلا ةليضف دافأو داجأو نسحأ دقلو

 هملعي فورعملا مارحلا دجسملا بيطخو مامإ ديمح نب هللا دبع نبا
 بدأ نع بتكو لاق اميف نسحأ دقل .هناقتإو هنازتاو هلضفو

 حاحلإب ةجاحلا هلثم ىلإ وعدت ىذلا بسانملا تقولا اذه ىف فالخلا
 عيمجلا نيب هيلع قفتملاب ىتأو . فورحلا ىلع طاقنلا عضوف . ديدش

 هلاق امب فالخلا باحصأ مزتلا ول هنأ نظأو . فورعم وه امب
 امو , رهظ ام رهظ امل هذه ةميقلا هتلاسر ىف ديمح نب حلاص خيشلا
 درلاو متشلاو بسلاو ءادعلاو ةقرفلا نم . لصح ام لصح

 .دودرملاو

 : هباتك ىف حلاص خيشلا ةليضف لوقي

 ةوخألا ءايحإ لجأ نم ىعسلا ىف دجلا بجي:

 هللا نيد ةرصن ىلع اهتاعامجو اهتائفب ةمألا ىقتلتل ةقحلا ةيمالسإلا

 ءامتنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل ءالوو هيف ًابح
 .. ةوخإلا اهيأ ءاقللا اذه ىف باطخلاو « ءامتنا لك ىلع يلعتسي

 اياضقلا حرطت ..ملع ةبلطو ءاملع ..ركفلاو ملعلا لهأ ىلإ هجوم
 نم باوصلا ريت ىف دهجلا لذبيو . ثحبلا طاسب ىلع لئاسملاو

 ءًاميصم وأ ًائبطخم ناك ءاوس دهتجم لك ىأر مرتحي ءأطخلا

 . روكنم ملعلا ىف كلسم هحيرجت وأ دهتجملا ىلع لماحتلاو
 ءآربلل بياعملا سملت غوسي الو , هضرع نم لينلا حيبي ال هؤطخو
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 .سانلاب مهتلا قاصلإب ىهشتلاو

 نوعدي ام ةميق اونيبتسي نأ ةوعدلاو ملعلا لهأ ىلع نإ
 زوجي ال يأرلا ىف فالخلاو . كلسم ىلع ًاركح قحلا سيلف « هيلإ

 نأ نيدهتجملا نأش نم نإ .بضغ وأ ةجاحل ردصم نوكي نأ

 بصعت الو جنشت ريغ نم ةلوبقم فالتخالا اذه جئاتنو . اوفلتخي

 نإ ء داقحأ هببسب ىمانتت وأ , قاقش اذه ىلع ىنبني نأ ريغ نمو

 .دقانلا ىلع ًاركح قحلا لعجي ال دقنلا قح

 ىف فالخلا لوحتي نأ روصقلا نمو فسؤملا نم
 ء قحام ءادع ىلإ ىتاذ راصتناو ىصخش دانع ىلإ رظنلا تاهجو

 ماهتالا ىلإ ىقريف ةريغص ةيعرف ىف فالخلا أدبي نأ ىكبملا نمو
 . ةنايدلا دعاوقو مالسإلا لوصأ ىف

 هباحصأل غوسي ةرظانملاو لدجلا ىف بدألا ءوس نإ

 لوحتيف « ةاعدلاو ءاملعلا اميس ال و نيملسملا ضارعأ لالحتسا

 نظلا نم ريثك عبتيف ٠ تارثعلا سملتو تالزلا عبتت ىلإ مامتهالا

 . ًاباوص ناك هليلق نأ لجأ نم

 اذه ىف ةوخإلا اهيأ - تاملكلا هذه لثمل ىعادلا نإ

 . نيدلا اذه اومدخ ءالجأ ءاملعو ًاذاذفأ الاجر نأ  بيطلا ءاقللا

 ءاكذ هنيد لجأ نم اوحفاكو هللا ىف اودهاج ًاغلبم ملعلا ىف اوغلبو

 مدقو رهاظ سانلا ىف مهرثأ . سوفنلا ىف ةاكزو لوقعلا ىف

 ىداعنو مهءاطخأ زربنف . مهيف ولغن الأ قحلا ةرصن ىف مهقدص

 مهضارعأ لحتسنف مهوفجن نأ غوسي ال هنأ امك . مهفلاخ نم



 سس سسأ ريدعنلا + م
 نم ذخؤي ملاع لكف ؛ . مهدوهج ىردزنو مهلامعأ ليلجل ركنتنو

 ىف عاب هل نيملسملا ءاملع نم ملاع دقن نيب قرفو , كريو هلوق

 دحلم ىلع درلا نيبو ؛ةمألا ىلع نسح رثأو ةوعدلاو ملعلا

 .دقاح قرشتسم وأ ضرغم رفاك وأ نجنم

 نوكت  ةوخإلا اهيأ  ةرظنلا هذهو قلطنملا اذه نم

 «سانلا ةايح ىف هعاونأو فالخلا نيبن ثيح.« ثيدحلا اذه تايادب

 ىلإ صلخنو .فلسلاو ةباحصلا بدأ نم جذامن ىلإ ريشن مث

 ه.1.2370بابلا اذه ىف بادآلا صضعب

 مليك ص ديمح نب هللا دبع نب حلاص خيشلل « فالخلا بدأ » 26غ
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 فقوملا دييأتب ةعمجلا ةبطخ

 ها1517١ ةرخآلا ىدامج ١8 خيراتب ةعمجلا ةبطخ ىفو

 سفن ىف ديمح نب حلاص خيشلا ةليضف ملكت « مارحلا دجسملاب
 هذه نم ًارذحمو . قاقشلاو فالخلا نم هريذحت ًادكؤم . عوضوملا

 : لاقف ءاجوهلا ةنتفلا

 رادو ءانعمجت ديحوتلا ةديقع . هللا ىف ةوخإلااهيأ »
 تاراغب رويغلا ملسملا سحي نأ نزحملا نم نكلو « انيوؤت مالسلا
 مالسإلا ةمآلو « مالسإلا ىلع مالسإلا موصخ اهنشي ةيئاوعش

 ءارو ةنماك ءاوهأو ةنيابتم ضارغأ « جراخلاو لخادلا نم موصخ

 ةرشك عم اهيرعسم نم تيقم حاحلإو ء تامجهلا هذه عاستا
 . قافنلا قوس وشفو ءالخدلا

 راثتست نم باسح ىلع «ةقيقحلا بالطو ةديقعلا ةوخإ
 نودجي ال ءاوهألاو ضارغألا باحصأ نإ ؟ ةهوبشملا رعاسنملا

 تاالزلا لالغتساو تاوفهلا عب عبتتب الإ مهرودص ىف امل اسفنتم
 ءهدسفأ الإ ائيش طلاخ ام ىوهلا نإ . تاماهتالا قيفلتو

 دهازلا عقي ىوهلابو , ةعدبلا ىلإ ةّنسلا نم ملاعلا جرخي ىوهلابو
 ىف لوئسملاو مكاحلا عقي ىوهلابو . ةعمسلاو ءايرلا ىف دهزتملا
 تفلتخاو ىوهلا داز اذإو . ةمكحلاو قحلا نع دعتبيو ملظلا

 نوعطلا تشفو «٠ سانلا ىلعو هللا ىلع ةأرحلا تدلوت . تاينلا

 لصحمت مث نمو .ةعيدخلا ُكاَّبشو ركملا لئابح تبصنو . دئاكملاو
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 . مالسإلا لهأ لذيو ءادعألا نكمتيو « ءانحشلاو ةقرفلا

 اذبانتو ارفانتو افالتخا ةمألا ىف نوديري ءاوهألا لهأ نإ

 اهنم نوديري . اهتعفر دعب طحنتو اهزع دعب لذت نأ اهنم نوديري

 . ًابارحأو بهاذمو ًاعيش اهنيد ىف قرفتت نأ

 ريشي ال هتاذب رظنلا تاهجو ىف فالتخالا نإ لاق مث

 هسفنب بجعم او ىوهلا بحاص نكلو .اًرفانت دلوي الو ًاعازن

 ىملعلا فالخلا نإ« ةفك ىف ةلوذخملا هسفنو ةفك ىف قححا لمجب

 ءاملعلا امأ ؛ هتينو هدصق ءاسو هتيبرت تفدَضو ؛ : ههقف هللا نيد

 نع كئالوأف ء. نوصلخملا باتكلاو نوقداصلا ةاعدلاو نوخسارلا

 . نودعبم اذه

 اوفلتخي نأ رشبلا ىف هلل ةنس نأل ةوخإلا اهيأ مكلذ

 نيفلتخم نولازي الو ةدحاو َهمُأ ساّنلا لعجُن كبر ءاش ولو

 ءاملعلاو ءاهقفلا *.. مهَقَلَح كلذلو كبر محّر نم الإ 0

 « ةنسلا هذه نع نيجراخب اوسيلو ءرشبلا نم اًعدب اوسيل ةاعدلاو

 كلذ لكو « نيابتم جاتنتسالاو ةفلتخم ةلدألاو ةتوافتم راظنألاف

 لهأ نم باصأ نمو . ةمرتحم رظن تاهجوو غئاس فالخ
 .رجأ هلف أطخأ نمو . نارجأ هلف داهتجالا

 كنأ لامكلا تالالدو ةلوجرلا تامالع نم نإ : لاق مث

 . هرظن تاهجو ىف هضراعت وأ هريكفت ىف ًءرما فلاخت نيح
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 هنم ظيغلاب كردص ءىلتمي وأ  ههرك ىلع كداؤف ىوطنبال

 ابتاك ىرت نأ ىصاعملا نم نإ . هماهتاو هحيرجتب كناسل قلطنيو
 . لاجرلا ريس ىف علاطي اًينجتم اعمتسم وأ اًئيس اًثراق وأ اًضرغم
 ام الإ هفقوتسي الف  مهتاليجست ىلإ عمتسيو مهبتك ىف أرقيو

 هللا ءافأ ام امأ ءءاطخأ نم هيف نولزي وأ « تانه نم مهيلإ بسني

 نوهبأي الف ء ريخو قح نم سانلل اومدق امو . دماحم نم مهيلع

 اذإو هوتفد أريخ اوأر اذإ ءءوسلا ناريجك مهنإ « هنوركذي الو هب

 ملكلا فيرحتو ءاطخألا سامتلا نإو . هوعاذأو هب اوراط ارش اوأر

 الو جوع ميقي ال صيقنتلاو ريهشتلا لجأ نم صوصنلا ليوأتو

 ىوهلا مهدئار ماوقأ نم ئجتلن هيلإو ذوعن هللابو ء ةسيسخ عفري

 هّللاب ء ىنجتلا مهبكرمو بصعتلا مهمكاحو . ناطيشلا مهدئاقو

 بنذلاو نيبيصملل أطنخلاو ءآربلل بيعلا سملتت ةئف نم ثيغتسن

 ىذلا وه . قدصلا ةوعدلا لجرو قحلا نمؤملا نإ . هل بنذ ال نمل
 , تافطعنملا هذه دنع تبثيو تاماقملا هذه لثم ىف هسفن كلمي
 ةشئاط ةملك ببسب تلفي نأ نم هملقو هركفو هناسل مامز كلمي
 .( ةبطخلا ليحست نم . ىهتنا » .« ةدقاح ةياشو وأ
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 ريمكتلل اردصم تسيل ةكلمملا

 حيرجتلاو موجهلاوا
 ةيبرعلا ةكلمملا ءاملع رابكل لاوقألا نم قبس امب فرْعيو

 مهتسايسو رومألا ةالو جهنم نم فورعم وه امبو . ةيدوعسلا

 ةحضاولا مهتقيرطو مهلاوقأو , مهتاحيرصتو ةديشرلا ةميكحلا
 ىمالسإلا ملاعلا سانجأ عيمج نم ةمألا عم مهلماعت ىف ةنيبلا

 ةماع ىلإ وأ « راوجلاو ةرمعلاو جحلل نيمرحلا ىلإ نيدفاولا

 بابرأ مهيفو « ةراجتلاو لمعلاو ملعتلاو ةماقإلل ةكلمملا فارطأ

 نيبوسنملا ةددعتملا راكفألاو ٠ ةعونتملا براشملاو ةفلتخملا بهاذملا

 .( هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ) ءاول تحت مالسإلل

 رفوتو « بحر ردصب مهلبقتست - هلل دمحلاو  ةكلمملاو
 مهقوقح مهل ظفحتو ؛نانثمطاو ةحارو نامأو نمأ لك مهل

 قحلا جهنم مازتلا ىلإو ريخلا ىلإ مهوعدتو . مهل ةعورسشملا
 رشو ءوس لك نع دعبلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم . باوصلاو

 رمألاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كلذو . ةلالضو ةعدبو ةنتفو

 ىتلا ةموسرملا هقرطو ةمولعملا هلئاسوب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 .هتلاحو هتبترو هتجرد بسحب رومأم لكو رمأ لك بسانت

 ةكلمملا نأب هيف كش ال ىذلا ملعلا نوملعي مهلكو
 رمألا ةلود ىهو « ناميإلاو ملعلا ةلود ىه ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 تماق ىتلا ةيفلسلا ةديقعلا ةلود ىهو ءركتنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 . كلذك ىلاعت هللا لضفب لازت الو اهيلعو اهب

 ىلإ ىتأيف نمآلا وجلا اذه لغتسي ةقزترا ضعب نكلو
 . همومغو همومه انيلإ لقني هب اذإو سرديو ملعتيل هذه اندالب
 مث .تافالخو نتف نم هدالب ىف رودي امو هتاملظو هتالكشمو
 ىهو ) هنم ةلفغ ةيدوعسلا تاعماجلا ىف انناوخإ ضعب هل بيحتسي

 .. بيرغلا دفاولا قررا كلذ نم الافغتساو ( نيحلاصلا ةلفغ

 ضعب ىف ماركلا انناوخإ ضعب هل بيجتسي :لوقأ
 هتلاسر وأ هتالاقم وأ هثحب ىف هنضتحيو بابلا هل حتفيف .تاعماجلا

 ةمسوألاو بتارملا مظعأو تاجردلا ىلعأ اهب لاني ىتلا ةيعماجلا

 وه نمت هبهذم لهأ ىلع رانلا حتفيو . هموق ىلع هيف مجهي باتكب
 . مهعم ناك دقو مهنم

 حتفيل ًاردصم انتاعماجو اندالب ذختي ًالثم ىقيرفإ اذهف
 وأ ىبرغم هلثمو « ةقرافألا هتعامج ىلع ليلضتلاو ريفكتلا ران

 . خلا .. ىناغفأ وأ ىنادوس وأ ىطيقنش

 جرخي هب اذإو ءانيلإ أجلي ىديرتام وأ ىرعشأ اذهو
 هجو ىلع ةيديرتاملاو ةرعاشألل ريفكتلا كوكصب ةمألا ىلع

 فلخلاو فلسلا نم ةفرعملاو ملعلا لاجر رابك مهيفو . مومعلا
 .رجح نباو ىوونلا لاثمأ

 ىبرغم ) ىكلام اذهو ( ىناغفأ وأ ىدنه ) ىفنح اذهو
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 مهتتضتحا نمع ( ىرصم وأ ىنامي ) ىعفاش اذهو (ىطيقنش وأ

 «ةلئاطلا لاومألا انتلود مهيلع تقفنأو انتاعماج مهتلبقتساو اندالب

 اهيف نوعلخي ةيعماج لئاسرب ةمألا ىلعو انيلع نوجرخي مهارن
 اهتمئآو ةمألا ءاملعل عيدبتلاو قيسفتلاو ليلضتلاو ريفكتلا باقلأ

 لهأ نم مهو « ةليانحلا وأ ةيعفاشلا وأ ةيكلاملا وأ ةيفنحلا نم

 .مهتعامج نمو مهدلب

 (ليخدلا دفاولا قزترملا فلؤملا اذه ) نوكي نأ دعبي الو

 اندنع لانيل كلذ لكو . مهيف ةليصألا رصانعلا نمو لب «مهنم

 ةيماسلا ةداهشلا ىلع لصحتيو اميظع ًازوف زوفيو ًاميرك أماقم
, 

 . ةيمالسإلا انتحامس الغتسم افلزتمو ابرقتم ةيلاعلا ةجردلاو

 بالطب اهبيحرتو ءاملعلل انتلود عيجشتو « ةيفلسلا انتديقعو

 نم اوجرخأ نيذلا نيذئاللاو نيئجالل اهلابقتساو نيثحابلاو ملعلا
 ملف . مهيلهأ نيب مهو مهرايد ىف اوددهو اناودعو املظ مهدالب

 ةفرشملا ةحاسلا هذهو . فايضملا دلبلا اذه الإ هللا دعب مهل نكي

 ادبأ نوكت نلو نكت مل ىتلا ةظوفحملا ةزيزعلا ةرهطملا ةمركملا

 قيسفتلاو عيدبتلاو ليلضتلاو ريفكتلا وأ حيرجتلاو موجهلل ازكرم

 ةيصخشلا عفانم لاو ةصاخلا حلاصملا بابرأ هنم ملكتي اربنم تسيلو

 لهأو مهباحصأ متشو بس باب نم ةئيندلا مهضارغأ قيقحتل
 اهل راصتنالاو ةيفلسلا ةبحم ىوعدب مهبهذم ةعامجو مهدالب
 . ميظع ناتهب اذه كناحبس !!!اهلجأ نم داهجلاو

 خيشلا ةليضف ةرضاحم ةصالخب ثحبملا اذه متخنلو



 ريمكستلاب ةفزاجملابه 3 ضع

 : ميصقلا ىف اهاقلأ ىتلا نيميثع نب حلاص نب دمحم

 : ةديرب نم نابوطلا دمحم بتك

 بالط نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةليضف ىصوأ

 ةيعامتجالاو ةيبرعلا مولعلاو نيدلا لوصأو ةعيرشلا ىتيلك

 اصلاخ هلعجو ملعلا بلط ىف لجو زع هللا ىوقتب ميصقلاب

 لخألاو « ةذتاسألاو ءاملعلا ريدقتو مارتحاو , ىلاعت هللا هجول

 لوسرلا ىده عابتا ىلع مهصرحو مهقالخأب ىسأتلاو مهملع نم
 مهفرصت نوكي نأو « ةديقعلا عيمج ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نأل بقاوعلا ىلإ رظنلاو ةمكحلا ىلع امئاق ىجهنملاو ىوعدلا

 . ءادتبالاب ال ةياغلا لامكإب ةربعلا

 باللطلا ىلع هتليضف اهاقلأ ىتلا ةرضاحملا ىف كلذ ءاج

 .فينحلا عرشلا فلاخت ىتلا

 بزحتلاو ريفكتلا لوح لؤاستلا راد ثيح « بالطلا تاراسفتساو

 اذه ىف عوقولا نم ملسم لكو بالطلا هتليضف رذحف «. ىنيدلا

 باّتكلا نم ةلدألا ضعب ركذو .ريفكتلا وهو . لاضعلا ءادلا

 . كلذك سيل وهو رفكلاب ناسنإ ىلع مكح نم نأ احضوم ةنسلاو

 . هللاب ذايعلاو رفاكلا وه نوكيف

 نأل .ءاملعلاو ماكحلا ريفكت نم ىهنلا ىلع ددشو



 بي | ريذعلا
 ريمكتلاب ةفزاجملا نم

 اهلماكب ةمألا ىلع هررض دوعي لوقلا اذه لثمب ءالؤه ىلع ىدعتلا

 ام ةيمهألو . ءاملعلل ةبسنلاب ملعلا نم هنولمحي ام مظعل كلذو ٠

 .هعرش ىلع مايقلاو هللا ماكحأل ذيفنت نم ماكحلا هب موقي

 نم سيل كلذ نأ هتليضف ركذ دقف . بزحتلل ةبسنلابو
 ىتلا ةعطاقلا ةيعرشلا صوصنلا فلاخي وهو « ءىش ىف مالسإلا
 كولس وه حيحصلا قيرطلا نأو . قافتالاو عامتجالا ىلع صنت

 الو ولغ نودب حلاصلا فلسلاو ةعامجلاو ةنسلا لمأ جهنم
 ,©0طيرفت

 اب

 قفاوملا ه١ 411 مرحم 4 ءاثالتلا 1١81/4 ددعلا_ ظاكع ةديرج نم ىهتنا )١(

 م995١ ويام ١"



 ريدحتلا
 ريمكتلاب ةفزاجملا نم <

 ناسميرلا ناريم

 مهف ىف ىلاعت هللا مهحلصأ - سانلا نم "يثك ء ءىطخي

 بجوتو مالسرلا ةرئاد نع اهبحاص جرخت ىلا بابسألا ةقيقح

 ملسملا ىلع مكحلا ىلإ نوعراسي مهارتف ٠ رفكلاب مكحلا هيلع

 ضرألا هجو ىلع نيملسملا نم قبي مل ىتح. ةفلاخملا درجمل رفكلاب
 : لوقنو « نظلل ًائيسحت رذعلا ءالؤهل سمتلن نحنو « ليلقلا الإ
 نع ىهتلاو فورعملاب رمألا بجاو عفاد نم ةنسح مهتين لعل

 ركنملا نع ىهنلاو فورعلملاب رمألا بجاو نأ مهتاف نكلو ء ركنملا

 رمألا ىضتقا اذإو . ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا نم هئادأ ىف دبال

 : ىلاعت لاق امك . نسحأ ىه ىتلاب نوكت نأ بجي « ةلداجملا
 مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كير ليبس ىلإ عدا

 برقأو .لوبقلا ىلإ ىعدأ كلذو ..# نسحأ ىه ىتلاب

 . ةقامحو طخ هتفلاخمو . لومأملا ىلع لوصحلل

 . ىلاعت هللا ضئارف ىدؤيو « ىلصي املسم توعد اذإف

 هدهاعم ميقيو . هدجاسم ديشيو « هتوعد رشنيو  همراحم بنتجيو

 ءاملعلا نيب هيف ىأرلاو كفالخ ىلع وه هاريو ًاقح هارت رمأ ىلإ

 رفكلاب هتيمرف كيأر ىف كعواطي ملق اراكنإو ارارقإ اميدق فلتخم

 اذإ ارمأ تيتأو .ءءاركن ةميظع تفراق دقف كيأرل هتفلاخم درحمل

 .ىنسحلاو ةمكحلاب هيف ذخألا ىلإ كاعدو هللا هنع كاهن



 ا ال َ ريدحتنلا 0م
 روهشم دمحأ ديسلا مامإلا هللا ىلإ ىعادلا ةمالعلا لاق

 . ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت عنم ىلع عامجإلا دقعنا دقو ١ :دادحلا

 لمتحي ال ىلج كرش وأ ءالعو لج رداقلا عناصلا ىفن هيف امب الإ

 , ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإ وأ « ةوبنلا راكنإ وأ « ليوأتلا

 و 00 8ع

 . نيدلا نم ةرورض هيلع عمجم وأ رتاوتم راكنإ وأ

 متخو تاوبنلاو ديحوتلاك ةرورض نيدلا نم مولعملاو

 مويلا ىف ثعبلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب ةلاسرلا

 رذعي الو . هدحاج .رفكي «رانلاو ةنحلاو ءازجلاو باسحلاو رخآلا

 « مالسإلاب دهع ثيدح ناك نم الإ . هب لهجلاب نيملسملا نم دحأ

 . هدعب رذعي ال مث , هملعتي نأ ىلإ رذعي هنإف

 ىلع مهؤطاوت نمؤي عمج هيوري ىذلا ربخلا : رتاوتملاو
 : ثيدحك دانسإلا ثيح نم امإ . مهلثم عمج نع بذكلا

 «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بسذك نم 0

 ىلع رتاوت هنإف . نارقلا رتاوتك ةقبطلا ثيح نم امإو

 نع ةفاكلا هاقلتو ءاظفحو ةوالتو اسرد ًابرغو اًقرش ةطيسبلا

 .دانسإ ىلإ جاتحي الف «ةقبط نع ةقبط ةفاكلا

 ىلع لمعلا رتاوتك . ثراوتم لمع رتاوت نوكي دقو
 . تازجعملا رتاوتك ملع رتاوت وأ « نآلا ىلإ ةوبنلا رصع نم ءىش
 رتاوتم اهنم كرتشملا ردقلا نكل اداحأ اهضعب ناك نإو اهتادرفم نإف
 . ملسم ناسنإ لك ملع ىف اًعطق



 ريذحتلا 5
 ريمكتلاب ةفزاجملانه

 ىتلا نطاوملا هذه ريغ ىف رفكلاب ملسملا ىلع مكحلا نإ
 اي: هيخأل لجرلا لاق اذإ » : ثيدحلا ىفو .ء ريطخ رمأ اهانيب

 الل امهدحأ اهب ءاب دقف . رفاك

 لخادم ةعيرشلا رونب فرع نم الإ هرودص حصيالو

 مكح ىف ناميإلاو رفكلا نيب ةلصافلا دودحلاو . هجراخمو رفكلا
 . ءارغلا ةعيرشلا

 ريفكتلاو ناديما اذه ىف ضكرلا ناسنإ ىأل زوجي الف

 طلتخا الإو « نيتم خسار ملعو نيقيو تبثت نود ناظملاو ماهوألاب

 . ليلقلا الإ ضرألا هجو ىلع ملّسم قبي ملو حطبألاب اهليس

 ناميإلا عم ىصاعملا باكتراب ريفكتلا زوجي ًالامك

 هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ثيدحلا ىفو « نيتداهشلاب رارقإلاو

 فكلا : ناميإلا لصأ نم ثالث ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق
 مالسإلا نع هجرخن الو بنذب هرفكن ال ءهللا الإ هلإ ال : لاق نمع

 ىتمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ هللا ىنثعب ذنم ضام داهجلاو . لمعلاب

 ناميإلاو . لداع لدع الو ءرئاج روج هلطبي ال لاجدلا
 .''”(رادقألاب

 ىضتقي ام اولصف : انل ليق ول : لوقي نيمرحلا مامإ ناكو
 ريغ ىف عمط اذه : انلقل ء. ىضتقي ال امم تارابعلا نم ريفكتلا

 )١( ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور .
 .دواد وبأ هجرخأ (؟)
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 لئالد نم لصتحتي مل . قئاقحلا تاياهنب ظحي مل نمو , ديحوتلا

 قئاثو ىلع ريفكتلا
 ريغ ىف ريفكتلاب ةفزاجلا نم ريذحتلا لك رذحن كلذل

 ىلإ ىداهلا ىلاعت لاو ءريطخ دج أل اهنايب قباسلا نطاوملا

 . 1.530( ريصملا هيلإو ليبسلا ءاوس

 .روهشملا دمحأ مامإلل هللا الإ هلإ ال ) ةيمالسإلا ةديقعلا ساسا حرش (1)



 ريفكتلاب ةفزاجملا نم -

 رضك هلاتقو قوسف ملسملا باس

 . ةمرحم مهتربادمو مهتعطاقمو نيملسملا ةهارك نأ ملعا

 . لحتسا اذإ ارفك هلاتقو ًاقوسف ملسملا باّبس ناكو

 ىضر ديلولا نب دلاخ ثيدح بابلا اذه ىف اعدار ىفكو

 ؛ مالسإلا ىلإ مهوعدي ةميذج ىنب ىلإ هتيرس ىف هنع ىلاعت هلل

 موق نحن : اولاقف ءاوملسأ : مهل لاقف . هوقلت مهيلإ ىهتنا املف

 دعبام « هللاو ال : اولاق ء اولزناو مكحالس اوقلأف : لاق . نوملسم
 لاق . كعم نمل الو كل نينمآب نحن ام . لتقلا الإ حالسلا عضو

 ةيقب تقرفتو مهنم ةقرف تلزنف « اولزنت نأ الإ مكل نامأ الف :دلاخ

 .موقلا

 ام :مهل لاقف . هوقلتف موقلا ىلإ دلاخ ىهتنا : ةياور ىفو

 انيلص دق « نوملسم :اولاق  ؟رافك مأ نوملسمأ :ىأ -

 ىف دجاسمملا انينبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمب انقتدصو
 .اهيف انذأو انتحاس

 انأبص : اولاقف ءانملسأ : اولوقي نأ اونسحي مل :ظفل ىفو

 :لاق . حالسلا انذخأف مه اونوكت نأ انفخف « ةوادع برعلا

 فتكف مهضعب رمأف « اورسأتسا :لاقف . اوعضوف . حالسلا اوعضف

 :دلاخ ىدانم ىدان رحسلا ناك املف « هباحصأ ىف مهقرفو اضعب



 كالا ردبدحللا

 ريمكتلاب ةفزاجملا نم

 عنتماو مهعم نادك نم ميلس ونب لتقف « هلتقيلفٌريسأ هعم ناك نم
 غلب املف . مهارسأ اولسرأو . مهنع هللا ىضر راصنألاو نورجاهملا

 ىنإ مهللا ١ :لاق « دلاخ لعفام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . نيترم كلذ لاق « « دلاخ عنص امت كيلإ اربأ

 ليبس ىلع كلذ اولاق مهنأ مهف ادلاخ نإ :لاقي دقو

 هيلع هللا ىلص هيلع ركنأ امنإو ٠ مالسإلا ىلإ دايقنالا مدعو ةفنألا

 نم دارملا ملعي نأ لبق مهرمأ ىف تبثتلا مدعو ةلجعلا ملسو هلآو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو فيك . روذعم دلاخف ؛ . انأبص مهلوق

 نم فيس ديلولا نب دلاخ ة ةريشعلا وخأ هللا دبع معن ١

 .« نيقفانماو نيرفاكلا ىلع هللا هلس هللا فويس

 هبح نباو هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ ةصق كلذكو

 ديز نب ةماسأ تعمس :لاق نايبظ ىبأ نع ىراخبلا هنع هاور اميف

 . ةقرحلا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب :لوقي

 مهنم الجر راصنألا نم لجرو انأ تقحلو مهانمزهف موقلا انحبصف

 هتنعطو . هنع ىراصنألا فكف « هللا الإ هلإ ال : لاق هانيشغ املف

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا غلب انمدق املف « هتلتق ىتح ىحمرب

 تلق «؟ هللا الإ هلإ ال لاقام دعب هتلتقأ !ةماسأ اي ١ :لاقف « ملسو

 تملسأ نكأ مل ىنأ تينمت ىتح اهرركي لاز امف ءاذوعتم ناك :

 .مويلا كلذ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرخأ ةياور ىفو

 .(؟بذاك مأ قداصأ ملعتف ؛ هبلق ىلع تققش تققش الأ ١:هل لاق ملسو



 ريمكحتلاب ةفزاجملانم لاب ةفزاجمل نم <

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ادحأ لتاقأ ال : ةماسأ لاق

 هل نيفلاخملا نع  هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لئس دقو
 : ليقف ءاورف رفكلا نم مهنإ ء ال :لاق ؟ مه رافكأ قرفلا نم
 . اليلق الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا نإ ءال : لاقف ؟مه نوقفانمأ

 موق : لاق ؟ مه ءىش ىأ : ليقف . اريثك هللا نوركذي ءالؤهو
 .اومصو اومعف ةنتفلا مهتباصأ



 ءاملعلا ضعيو فلسلا لاوقأ
 ريمكتلا نم ريدحتلا ىف

 لأس الجر نأ « ريبكلا ١ ىف ىناربطلاو ىلعي وبأ ىور

 ةلبقلا لهأ نم ادحأ نوعدت متنك له : هنع ىلاعت هللا ىضر ارباج

 نوعدت منك له : لاق . كلذل عزفف هللا ذاعم :لاق ؟اكرشم
 .ال :لاق ؟ارفاك مهنم ادحأ

 نب سنأل لاق هنأ ىشاقرلا ديزي نع ىلعي وبأ ىورو

 :لاق ,ءكرشلاو رفكلاب انيلع نودهشي اسان نإ ! ةزمح ابأ اي :كلام

 .''”ةقيلخلاو قلخلا رش كئلوأ

 باوثلاو ميرحتلاو باحيإلا نإ :دمحأ مامألا لاق

 ىف دحأل سيل ٠ . هلوسرو هللا ىلإ وه قيسفتلاو ريفكتلاو باقعلاو

 ميرحتو ٠ هلوسرو هللا هبجوأام باجيإ سانلا ىلع امثإو .مكح اذه

 "'هلوسرو هب هللا ربخأ ام قيدصتو « هلوسرو هللا همرحام

 , ةلبقلا لهأ مه :- ىلاعت هللا همحر  ىواحطلا لاقو

 ءىش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكب مهيلع دهشن الو
 انرمأ دق انأل كلذو « ىلاعت هللا ىلإ مهرئارس رذنو « كلذ نم

 ."' ملع نم هب انل سيل ام عابتاو نظلا نع انيهنو «رهاظلاب مكحلاب ف

 .١١ا/ : ١دئاوزلا عمجم 2١١

 .8814 :ه ىواتفلا عومجم (؟)

 . ؟ ؟/ ص ةيواحطلا ةديقعلا (*)



 0  ريطكتلاب ةفزاجملانم ميسي ل لا

 نأ ىغبني ىذلاو :  ىلاعت هللا همحر  ىلازغلا لاقو

 نإف « اليبس هيلإ دجو ام ريفكتلا نم زارتحالا : هيلإ لصحملا ليمي
 لوقب نيحرصملا ةلبقلا ىلإ نيلصملا نم لاومألاو ءامدلا ةحابتسا

 فلأ كرت ىف أطخلاو ءأطخ ( هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال )
 .'''ولسم مد نم ةمجحم كفس ىف أطخلا نم نوهأ ةايحلا ىف رفاك

 ماكحألا نم رفكلا :  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاقو
 ءارفاك نوكي لقعلا رظنب ملع ائيش فلاخ نم لك سيلو . ةيعرشلا
 ىتح هرفكب مكحي مل .لوقعلا حئارص ضعب دحج هنأ ردق ولو

 57 ةعيرشلا ىف ًارفك هلوق نوكي

 هسفن حصن نم ىلع بجيف ؛ ةلمجلابو : نيطب وبأ لاقو
 نم رذحيلو ٠ هللا نم ناهربو ملعب الإ ةلأسملا هذه ىف ملكتي ال نأ

 نإف « , هلقع ناسحتساو همهف درجمل مالسإلا نم لجر جارخإ

 دقو « نيدلا رومأ مظعأ هيف هلاخدإ وأ مالسإلا نم لجر جارخإ

 رهظأ ةلمجلا ىف اهمكح لب ءاهريغك ةلأسملا هذه نايب انيفك

 ."" ”عادتبالا كرتو عابتالا انيلع بجاولاف « نيدلا ماكحأ

 لاوقأو «ةنسلاو باتكلا صوصن نم قبس ام انل حضتاف

 نيمدقتملا ءاملعلا نم فلسلا قيرط ىلع راس نمو ةباحصلا

 وأ ٠ مالسإلا نيد نع جورخلاب ملسملا ىلع مكحلا نأ . نيرخأتملاو

 ] . ١ ه7/ص داقتعالا ىف داصتقالا )١(

 .8؟5:١86:1 ىواتفلا عومجم (؟)

 .نيملسملا نم هريغ رفكي نم مكحو لهجلاب هبحاص رذعي ىذلا رفكلا ةلاسر ("
 . 5١ ص نيطب ىبأل
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 مويلاو هللاب نمؤي ٌملسم هيلع مدقي نأ ىغبني ال رفكلا ىف لوخدلا
 انل تبث نم ىتحو . راهنلا سمش نم حضوأ ناهربب الإ رخآلا
 هيلع مكحن انإف ءاحاوب ارفك هنم انيأرق .حضاو ناهربب هرفك

 ىذلا قالطإلا ىدعتن الف .ظفللا ىف زرحتو طايتحا عم رفكلاب

 دقتف ٠ .«ريفكتلا ىف فلسلا جهنم ىدعتن ألو ةئسلاو باتكلا هقلطأ

 .ةئسلاو باتكلا ىف ءاج ام ىلع سانلا نم رهظ ام نوضرعي اوناك

 0 اودجي مل نإو . هوقلطأ رفكلا قالطإ امهيف اودجو نإف
 مث , ميظعلا بنذلاو أطخلاب لعافلا وأ لئاقلا ىلع اومكحو

 يرن هلا ضنا نإف :هدارم نم لمافلا وأ |اقلا اذه رسفتسم

 وأ ةفلاخملا وأ أطخلا قالطإب ىفتكا الإو « هب هيلع مكح رفكلا

 .'7١ىداقتعالا ريفكتلا نود هيلع قسفلا

 نسح روتكدلل « ريفكتلا طباوض » :ةلاسر ىف ةصالخلاو صوصنلا هذه )١(
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 قولخملا ماغمو قلاخلا ماقم

 لصافلا دحلا وه قولخملاو قلاخلا ماقم نيب قرفلا نإ

 -رفك دقف نيماقملا نيب طلخ نم نأ دقتعنو « ناميإلاو رفكلا نيب

 .  ىلاعت هّللاب ذايعلاو

 ىف درت ٌرومأ كانه نكلو . ةصاخلا هقوقح ماقم لكلو
 ملسو هلآو هيلع هلل | ىلص ىبنلاب قلعتي اميف اصوصخو بابلا اذه

 هذه « مهيلع هعفرتو رشبلا نم هريغ نع هزيمت ىتلا هصئاصخو
 فعضو مهلوقع رصقل سانلا ضعب ىلع هبتشت دق رومألا

 مكحلا ىلإ نوردابيف . مهمهف ءوسو مهرظن قيضو مهريكفت
 نأ مهنم انظ مالسإلا ةرئاد نع مهجارخإو اهباحصأ ىلع رفكلاب

 ىبنلا ماقمل اعفرو « قولخملاو قلاخلا ماقم نيب اطيلخت كلذ ىف

 هللا ىلإ ًاربن اننإو ٠ ةيهولألا ماقم ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .كلذ نم ىلاعتو هناحبس

 امو , ىلاعت هلل بجي ام فرعن ىلاعت هللا لضفب اننإو

 ضحم وهام فرعنو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرل بجي

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرل قح ضحم وهامو « ىلاعت هلل قح

 صئاصخب هفصو دح ىلإ لصي ءارطإ الو ولغ ريغ نم ملسو
 ىلالقتسالا رضلاو عفنلاو ءاطعلاو عنملا ىف ةيهولألاو ةيبوبرلا

 كلملاو قلخلاو ةلماشلا ةنميهلاو ةلماكلا ةطلسلاو ( ىلاعت هّللا نود)

 ةدابعلاب درفتلاو سيدقتلاو لالحلاو لامكلاب درفتلاو ريبدتلاو
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 .اهبتارمو اهلاوحأو اهعاونأ فلتخمب
 قلعتلاو هتعاطو هتبحم ىف ىلاغتلا ىنعي ىذلا ولغلا امأ

 ىنورطت ال ١ :ثيدحلا ىف ءاج امك بولطمو بوبحم اذهف هب
 . « ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك

 ىوس امب هيلع ءانثلاو هيف ىلاغتلاو هءارطإ نأ : ىنعملاو
 ىهنلا وه دارملا ناكل كلذ ريغ هانعم ناك ولو , دومحم وه كلذ

 لهاج لهجأ هلوقي ال اذه نأ مولعمو ء الصأ هحدمو هئارطإ نع
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا مظع ىلاعت هللا نإف « نيملسملا ىف
 نأ انيلع بجيف « ميظعتلا عاونأ ىلعأب نآرقلا ىف هميظعتتب رمأو
 ال نأ انيلع بجي معن ..هميظعتب رمأو ىلاعت هللا همظع نم مظعن
 : لاق ثيح لئاقلا هللا محرو « ةيبوبرلا تافص نم ءىشب هفصن

 مهيبن ىف ىراصنلا هتعدا ام عد

 مكتحاو هيف احدم تئش امب مكحاو

 ريغب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هميظعت ىف سيلف

 مظعأ نم كلذ لب ءككارشإلاو رفكلا نم 'ءىش ةيبوبرلا تافص
 ءايبنألاك ىلاعت هللا مهمظع نم لك اذكهو , تابرقلاو تاعاطلا
 ةكئالمللاكو . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص نيلسرم او
 .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 اَهَّنِإَف هللا رئاعش مظعي نمو كلذ » :ىلاعت هللا لاق

 « بولقلا ىوقت نم
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 وهف هللا تامرح مّظعي نمو كلذ » : ىلاعت لاقو

 # هبر دنع هَل ريخ
 ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلاو ةمظعملا ةبعكلا كلذ نمو

 نم اهنأل اهميظعتب ىلاعت هللا انرمأو راجحأ اهنإف « مالسلا هيلع
 كلذو نآرقلا ىف ءاج امك اهيلع صوصنملا تامرحلاو رئاعشلا

 رجحلا ليبقتو . ىناميلا نكرلا سمو تيبلاب فاوطلاب نوكي
 راجتسملا دنع ءاعدلل فوقولابو ماقملا فلخ ةالصلابو دوسألا

 ١ ىلاعت هللا الإ دبعن مل هلك كلذ ىف نحنو « مزتلملاو ةبعكلا بابو

 كلذ نم ءىش تبي الف ءارض الو اعفن الو هريغل ًاريثأت دقتعن ملو
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 قولخملا ماقم

 ىلص هنأ دقتعن اننإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وه امأ

 رشبلا نم هريغ ىلع زوجي ام هيلع زوجي رشب ملسو هلآو هيلع هللا

 «ريفنتلاو صقنلا بجوت ال ىتلا ضارمألاو ضارعألا لوصح نم

 : ةديقعلا بحاص لاق امك

 ضرملا فيفخك صقن ريغب © ضرع نم مهقح ىف زئاجو

 هسفنل كلمي ال دبع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأو
 / هللا ءاش ام الإ اروشن الو ًةايح الو توم الو عفن الو ارض

 ام الإ ارض الو اعفن ىسفتل كلمأ ال لق ١ :ىلاعت لاق

 امو ريخلا نف ترئكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو هّللا ءاش

 .4 نونمؤي موقل ريشبو ريذن الإ انأ نإ ءوسلا ىنسم

 غلبو ةلاسرلا ىدأ دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأو

 "نأ ىتح للا ليبس ىف دهاجو ةمّغلا فشكو ةمألا حنو ةنامألا

 "< نوت مهّنإو تم كنإ)
 تم نإفَأ دلخلا كلبَق نم رشبل انَلعج امو» : لاقو

 4 نودلاخلا مهف

 هلآو هيلع هللا ىلص هتافص فرشأ ىه ةيدوبعلاو



 ريلحتنلا -ت
 ٠ ريمحتلاب ةفزاجملانم

 هللا هقصوو « دبع انأ امنإ ١ : ٍلوقيو اهب رختفي هنإف كلذلو . ملسو

 .4 هدبعب ئرسأ ىذّلا ناحبس » ماقم ىلعأ ىن اهب ىلاعت

 اوداك هوعدي هّللا دبع ماَقاّمَل هّنَأو 2 : لاقو

 .4 ادب هْيَلَع َنوُنوُكَي
 « رشبلا سنج نم رشب وهف « هزاجعإ نيع ىه ةيرشبلاو

 لاق امك « هيواسي وأ مهنم دحأ هب هقحلي ال امب مهنع ٌريمتم هنكل

 ىنإ ١ : حيحصلا ثيدحلا ىف هسفن نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .. ؛ ىنيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيبأ ىنإ . مكتئيهك تسل

 ةيرشبلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هفصو نأ رهظ اذهبو
 ةديرفلا هصئاصخ ركذ نم رشبلا ةماع نع هزيمي امب نرتقي نأ بحي

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب ًاصاخ سيل اذهو « ةديمحلا هبقانمو

 انترظن نوكتل ىلاعتو هناحبس هللا لسر عيمج قح ىف ماع وه لب
 ةدرجملا ةيداعلا ةيرشبلا ةظحالم نأل كلذو . مهماقمب ةقئال مهيلإ

 دهاوش نارقلا ىفو  ةيكرش ةيلهاج ةرظن ىه اهريغ نود مهيف

 هقح ىف مالسلا هيلع حون موق لوق كلذ نمف ؛كلذ ىلع ةريثك

 اورفك نيل الملا لاقف > :لاق ذإ مهنع ىلاعت هللا هاكح اميف

 .4 انلثم ارشب الإ كارن ام هموق نم

 ىف مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم موق لوق كلذ نمو
 نمؤنأاولاقف » :لاق ذإ مهنع ىلاعت هللا هاكح اميف امهقح

 .© نودباع انل امهموقو انلثم نيرشبل
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 اميف مالسلا هيلع حلاص مهيبنل دومث لوق كلذ نمو

 ةيآب تأف انلثم رشب الإ تنأ ام » : هلوقب مهنع ىلاعت هللا هاكح

 4 نيقداصلا نم تدك نإ

 نم تنام وا .هلوقب مهنع ىلاعت ل ءاكح امي مالسا

 نمل كظُن نإو اَنلْعَم رشب الإ تنأ امو 62 نيرحسملا

 .4 نيبذاكلا

 هللا ىلص دمحم انديس قح ىف نيكرشملا لوق كلذ نمو
 هللا هاكح اميف ةد ةدرجملا ةيرشبلا نيسعب هوأر دقو ملسو هلآو هيلع

 ماعلا َلُكأي لوسرلا اذهل ام اوُناَقَو ل : هلوقب مهنع ىلاعت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدحت دقلو . «قاوسألا ىف ىشميو

 نم هب ىلاعت هللا همركأ امب قدصلا ثيدح هسفن نع ملسو هلآو

 عاونأ رئاس نع اهب ْريِمت ىتلا تاداعلا قراوخو تافصلا ميظع

 . رشبلا

 مانت » : لاق هنأ حيحصلا ثيدحلا ىف ءاجام كلذ نمف

 . « ىبلق ماني الو ىانيع

 ءارو نم مكارأ ينإ ٠ : لاق هنأ حيحصلا ىف ذ ءاجو

 . « يمامأ نم مكارأ امك يرهظ

 نئازخ حيتافم تيت تيتوأ ٠ : لاق هنأ حيحصلا ىف ءاجو

 .« ضرألا



 ريفكتلاب ةفزاجملانم“ لاية

 هنأ الإ تام دق ناك نإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو

 ةالص هغلبتو « مالسلا دريو مالكلا عمسي «ةلماك ةيخزرب ًةايح ىح

 نينسحملا لمعب حرفيف ةمألا لامعأ هيلع ضرعُتو « هيلع ىلصُي نم
 لكأت نأ ضرألا ىلع مرح ىلاعت هللا نإو . نيئيسملل رفغتسيو

 . ةيضرألا ضراوعلاو تافآلا نم ظوفحم وهف . هدسج

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سوأ نب سوأ نعو

 موي مكمايأ لضفأ نم » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيفو ةخسفنلا هيفو ء. ضبق هيفو مدآ قلخ هيف : ةعمجلا

 مكتالص نإف « هيف ةالصلا نم ىلع اورثكأف « ةقعصلا

 انتالص ضرسعت فيكو ! هللا لوسراي : اولاق « ىلع ةضورعم
 مرح لجو زع هللا نإ ١ :لاقف ٠ ؛تيلب ىنعي .؟ تمرأ دقو كيلع
 . « ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع

 ىف نابح نياو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 ظفاحلل ةصاخ ةلاسر كلذ ىفو .هححصو مكاحلاو (هحيحص »

 . «ءايبنألا ةايحب ءايكذألا ءابنإ) اهامسأ ىطويسلا نيدلا لالج

 هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 نوثدحم مكل ريخ ىتايح ٠ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلع ضرعت مكل اًريخ ىنافو تناك تم انأ اذإف ؛ ء مكل ثدحيو

 ترفغتسا ارش تيأر نإو هللا تدمح اًريخ تيأر نإف مكلامعأ

 .(مكل

 .حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : ىمثيهلا لاق



 - اب ةفزاجملا نم '

 هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريرسه ىبأ نعو
 هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نمام» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .دواد وبأو دمحأ هاور . «مالسلا هيلع درأ ىتح ىحور ىلع

 . ىقطن ىأ : ىحور ىلع در : ءاملعلا ضعب لاق

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رساي نب رامع نعو
 اكلم ىربقب لَكَوهللا نإ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةمايقلا موي ىلإ دحأ ىلع ىلصي الف . قئالخلا عامسأ هللا هاطعأ

 ىلص دق نالف نب نالف اذه ء هيبأ مساو همساب ىنغلبأ الإ

 .؛ كيلع

 هللا لوسر لاق : هظفلو نابح نبا خيشلا وبأو رازبلا هاور
 هاطعأ اكلم ىلاعتو كرابت هلل نإ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىلصي دحأ سيلف . تم اذإ ىربق ىلع مئاق وهف قئالخلا عامسأ

 ىلصيف : لاق . نالف نب نالف كيلع ىلص !دمحماي : لاق الإ ىلع
 هاور . ؛ارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا

 ءاج هنأ ىكبسلا مامإلا ركذ : لاقو . هوحنب « ريبكلا ١ ىف ىناربطلا

 , 237 ىيدلخلا عامسأ و « قئالخلا ءامسأ : نيتياورب

 نأ الإ تام دق ناك نإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو
 دنع بير الو كلذ ىف كش الل قاب هبر دنع ههاجو هماقمو هلضف

 امنإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هب لسوتلا نإف كلذلو « ناميإلا لهأ
 هتبحم داقتعاو ىناعملا كلت دوجو داقتعا ىلإ ةقيقحلا ىف عجري

 )١( ص ماقسلا ءافش 45 .
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 « هل ةدابع وه سيلو « هتلاسربو هب ناميإلا ىلإو هبر دنع هتماركو

 الو رضيال قولخم وهف هتبتر تلعو هتجرد تمظع امهم هنإ لب
 .هنذإب الإ ىلاعت هللا نود نم عفني

 اَمّنَأ ىلإ ئحوي مكلثم رشب اَنأ امَّنِإ لق » : ىلاعت لاق
 .4 دحاو هلِإ مكهلإ
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 كلاب ةفزاجملا نم

 نيماقملا نيب ةكرتشمرومأ

 هيرتتلا ىفاثت الل

 ةكرتشملا رومألا ضعب مهف ىف سانلا نم ريثك أطخأ دقو
 ىلإ اهميسن نأ نظف ( قولخملا ماقمو قلاخلا ماقم ) نيساقملا نيب
 . ىلاعت هللاب لرش قولخملا ماقم

 ءىطخي ىتلا « ًالثم ةيوبنلا صئاصنخلا ضعب كلذ نمو
 كلذلو . ةيرشبلا سايقمب اهنوسيقيف ءاهمهف ىف مهضعب
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اهنومظعتسيو اهنورثكتسي
 تافص ضعبب هفصو هانعم اهب هفصو نأ نوريو . ملسو
 نم ىطعي ىلاعتو هناحبس هنأل . ضحم لهج اذهو . ةيهولألا

 دارأ نم ىلع ٌلضفت وه امنإو « ملم بجوم الب ءاشي امكو ءاشي
 سيلو « رشبلا نم هريغ ىلع هلضف راهظإو . هماقم عفرو هماركإ
 ةظوفحم ىهف « ةيهولألا تافصو ةيبوبرلا قوقحل عازتنا كلذ ىف
 ءىشب قولخملا فصتا اذإو « ىلاعتو هناحبس قحلا ماقم بساني امب
 هللا نذإب ةبستكم ةدودحم اهنوك نم ةيرشبلا بساني امب نوكيف اهنم
 ذإ ءهرمأ الو هريبدت الو قولخملا ةوقب ال . هتدارإو هلضفو ىلاعت

 ًةايح الو اًنوم الو اًعفن الو ارض هسفنل كلمي ال فيعض ٌزجاع وه
 هناحبس هلل قح اهنأ ىلع لديام ءاج رومأ نم مكو ءاروشنالو
 هيلع هللا ىلص هيبن ىلع اهب نم ىلاعتو هناحبس هنكلو « ىلاعتو



 ريدحللا ْ__
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 . هريغو ملسو هلآو

 وأ . ةيهولألا ماقم ىلإ اهب هفصو هعفري الف ذئنيحو

 . ىلاعتو هناحبس هلل ًاكيرش هلعجي

 لق » : ىلاعت هللا لاق : هلل ىهن , ةعافشلا :اهنمف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلل ةتباث ىهو :4 ةعافّشلا هلل

 تيتوأ» : ثيدحلا ىف ءاج امك هللا نذإب ءاعفشلا نم هريغلو

 ..( عفشمو عفاش لوأ انأ ١ : ثيدحو .. ( ةعافشلا

 لق » :ىلاعتو هناحبس هلل وهن ,بيغلا ملع ٠ اهنمو

 تبث دقو ,4 هللا الإ ِبْيَعْلا ضْرَأْلاَو تاَوَمّسسلا ىف نم ُمَلُعيَأل
 ملاع » هاطعأ ام هاطعأو همللع ام بيغلا نم هيبن ملع ىلاعت هللا نأ

 .«لوسر نم ئضترا نم َألِإ 65 اَدَحَأ هِيَغ ىلع ٌرِهظُي الف بْيَغلا

 هللا لاق « ىلاعت هللاب ةصاخ ىهف . ةيادهلا : اهنمو

 نم ىدههي هّللا نكلو تببحأ نم ىدهت ال َكَّنِإ ل : ىلاعت
 كلذ نم ءىش هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ءاج دقو . 4 ءاشي

 ىلوألا ةيادهلاو .4 ميقتسم طارص لإ ىدهتل كنإو» :لاقف

 نيذلا نينمؤملا نم ءالقعلا همهفي امنإ اذهو «ةيناثلا ةيادهلا ريغ
 نأ جاتحال كلذ الولو . قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا نوفرعي

 ىدهتل كنإو :لوقي نأ وأ « داشرإ ةياده ىدهتل كنإو :لوقي

 لصحي مل كلذ لك نكلو ءانتياده ريغ ةياده
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 دحوملا نأل . طرش الو ديق الب ةقلطم ةياده هل تبثأ لب
 كرديو ظافلألا ىناعم مهفي مالسإلا لهأ نم نيبطاخملا رشعم انم
 امل ةبسنلابو « ىلاعت هللا ىلإ فيضأ امل ةبسنلاب اهتالولدم فالتخا
 اذه ريظنو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ فيضأ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فصو نم نآرقلا ىف ىف ءاجام
 , 4 ميحر فوءر نينمؤملاب » :ىلاعت لوقي ذإ. ةمحرلاو ةفأرلاب

 عضوم نم رثكأ ىف اضيأ كلذب هسفن ىلاعنو هناحبس هللا فصوو

 ةمحرلاو ةقأرلا نأ مولعمو ؛ ميحر فوؤر ىلاعتو هناحبس وهف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هسيبن فصو املو .ىلوألا ريغ ةيناثلا

 نأل .طرش الو ديق الب قالطإلاب هب هفصو فصولا كلذب
 قلاسخلا نيب قرسفلا مسلعي « هللاب نمؤم دسحوم وهو بطاخملا
 هيلع هللا ىلص هفصو ىف لوقي نأ جاتحال كلذ الولو . قولخملاو
 انتمحر ريغ ةمحرب ميحرو « انتفأر ريغ ةفأرب فوؤر : ملسو هلآو
 نأ وأ . ةصاخ ةمحرب ميحر وأ ةصاخ ةفأرب فوؤر : لوقي نأ وأ

 لك نكلو . ةيرشب ةمحرب ميحرو ةيرسشب ةفأرب فوؤر : لوي
 الب ةقلطم ةمحرو ةِقلطم ةفأر هل تبثأ لب « لصحي مل كلذ

 , 4 ميحَر فوءر نينمؤملاب » : لاقف ء طرش الو ديق



 ريدحتلا
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 ةديقعلا ىف تامصلا ثحايمو ماوعلا

 مهو  ةيفلسلا ىعدي نم اهب انيلب ىتلا نتفلا مظعأ نمو

 نم مويلا'ةحاسلا ىلع رهظي ام  اهبادآو اهقئاقح نع سانلا دعبأ

 مهلغشتو « ماوعلا نم مهرثكأو سانلا لغشت تارضاحمو بتك

 . مادقألا اهيف تلز ثحابم « ةديقعلا ىف ةلكشمو ةصيوع ثحابمب

 ىهو « مالعألا ةمئآلا الإ اهيف تبثامو ء ماهفألا اهيف تلضو

 . بابلا اذه ىف رودي ام اهريغو تافصلا ثحابم

 تافص نع ماوعلا لاوس نتفلا مظعأ نم :ءاملعلا لاق

 , ةثدحم وأ ٌةميدق اهنأو فورحلا نعو هللا مالك نعو ىلاعت هلل

 دودرلاو . وه فيكو ءوهامو ءديلاو لوزنلاو ءاوتسالا نعو

 ذإ « ملعلا اذه ىف ضوخلاب حرفي ىماعلاو . لاجملا اذه ىف ةدراولا

 ببحي لازي الو ءلضفلا لهأو ءاملعلا نم هنأ هيلإ ليخي ناطيشلا

 دقو . ىرديال وهو . رفك وه امب ملعلا ىف ملكتي ىتح كلذ هيلإ

 اذه ىف ملكتي نأ نم هل مّلْسَأ ىماعلا اهبكتري ىتلا ةريبكلا نوكت

 ماوعلا نأش امنإو « هتافصو هللاب قلعتي ىذلا ملعلا نم بابلا

 ءاج امب ميلستلاو . نآرقلا هب درو امب ناميإلاو تادابعلاب لاغتشالا

 تادابعلاب قلعتي ام ريغ نع مهلاؤسو . ثحب ريغ نم لسرلا هب

 نوضرعسيو لجو زع هللا نم تقملا هب نوقحتسي مهنم بدأ ءوس

 وهو كولملا رارسأ نع باودلا ةساس لاؤسك وهو ءركلا رطخل

 همهف غلبي ملو ضماغ ملع نع لأس نم لكو « ةبوقعلل بجوم



 - ضل لاب ةزاجملا نم

 لاق كلذلو . ىماع هيلإ ةفاضإلاب هنإف , مومذم وهف ةجردلا كلت

 ىنورذ ١ حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 مهنالتخاو مهلاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف , مكتكرت ام
 ام هنم اوتأف هب مكترمأ امو هوبنتجاف هنع مكتيهن ام « مهئايبنأ ىلع

 ٠ . ؟ متعطتسا

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن ٠ : هيلع قفتملا ثيدحلا ىفو
 . «لاؤسلا ةرثكو لاملا ةعاضإو لاقلاو ليقلا نع ملسو هلآو هيلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق نيحيحصلا ىف ىف ءاجو
 نمف « قلخلا هللا قلخ دق : اولوقي ىتح نولءاستي سانلا كشويا
 هللا 02 دحأ هّللا وه لق » : اولوقف كلذ اولاق اذإف ؟ هللا قلخ

 ثالث هراسي نع مكدحأ لفتيل مث  ةروسلا اومتخت ىتح . 4دمّسصلا

 . « ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتسيلو

 ىلإ جاتحت ىتلا ةيملعلا ةديقعلا لئاسمب ماوعلا لاغتشاف
 مهعفد بجيف ؛ نتفلل تاريثُملا نم وهو , تافآلا مظعأ نم ةيلهأ

 نم لاح ىهاضي نآرقلا فورح ىف مهضوخو . كلذ نم مهعنمو

 . اهنم ءىشب لغتشي ملف « اًرومأ هيف هل مسرو اًباتك هيلإ كلملا بتك
 قحتساف .ثيدح مأ ”قيتع باتكلا ساطرق نأ ىف هنامز عيضو

 نارقلا دودح ىماسعلا عييضت كلذكف « . ةلاحم ال ةبوقعلا كلذب

 تافص رئاس كلذكو , ةثيدح مأ ةميدق ىهأ هفورحب هلاغتشاو

 . ىلاعتو هناحبس هّللا



 ريثحتلا
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 فالجألاو ةيقوسلا ماوعلاب دارملا سيلو : ءاملعلا لاق

 ىوحنلاو بيدألا ماوعلا ىنعم ىف لب ءطقف داوسلا لهأ نم
 ةحابسلا ملعل نيدرجتملا ىوس ملاع لك لب ٠ ملكتملاو فوسليفلاو

 مههوجو نيفراصلا « هيلع مهرامعأ نيرصاقلا « ةفرعملا راحب ىف
 رئاسو قلخلاو هامجلاو لاملا نع نيضرعملا . تاوهشلاو ايندلا نع

 نيمئاقلا . لامعألاو مولعلا ىف ىلاعت هلل نيصلخملا . تاذللا

 كرتو تاعاطلاب مايقلا ىف اهبادآو ةعيرشلا دودح عيمجب

 نيرقحتسملا هللا ريغ نع ةلمجلاب مهبولق نيغرفملا , تاركنملا
 لهأ مه ءالؤهف . ىلاعت هللا ةبحم بنج ىف ةرخآلل لب ايندلل

 نم كلهي ميظع رطخ ىلع هلك كلذ عم مهو : ةيلهألا ةفرصلا

 نيدلاو هقفلاو ةفرعملاب مهنم دلحاو دعسي نأ ىلإ ةعست ةرشعلا

 . نيبملا حتفلاو



 ريدحتلا
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 ريطكتلا بعش نم
 راقتحالاو بجعلاو ربكلا

 نورفكملا ءالؤه اهب زيمت ىتلا ةحضاولا رهاوظلا نم
 وأ مهفلاخي نم لك ريفكت ىلإ نوعراسملا ءالؤه :لق وأ نيملسملل

 .نودقتعي وأ نوري اميف مهضراعي

 . مهلامعأو مهسفنأب مهباجعإ ؛ركنت ال ىتلا رهاوظلا نم

 ل رفح ملسإلا هلم ىهن قلخ حيل ةريطخ ةياديرم بجلاو
 ثيح ( سيلبإ ) وهو قلخلا ىف رفاك لوأ هب زيمت ىذلا رثكلا هنإ

 ريبك يصر هيف هل ناكو « هلمعب بِجْعَأو مدآ نم ريخ هنأ ىأر

 . ميظع داهتجاو

 ناكو « ةنجلا نازح نم سيلبإ ناك :ىبطرقلا مامإلا لاق

 « ضرألا ناطلسو اهناطلس هل ناكو ءايندلا ءامسلا ةكئالم سيئر

 ام سوسمي ناكو . املع مهرثكأو اداهتجا ةكئالملا دشأ نم ناكو

 كلذف . ةمظعو افرش كلذب هسفنل ىأرف « ضرألاو ءامسلا نيب

 تناك اذإف . اًميجر اًناطيش هخسمف هللا ىصعف رفكلا ىلإ هاعد

 ةيصسعم ىف هتئيطخ تناك نإو . هجرت الف ربك ىف لجرلا ةئيطخ
 سيلبإ ةئيطخو ؛ةيصعم مالسلا هيلع مدآ ةيطخ تناكو , هجراف

 ربك 237
 رس

 .( ةرقبلا ةروس ) ىبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا عار



 ريدحنلا
 ا الا تل <

 هسفن ةيؤر ىلإ هاعد ىذلا وه بجعلا اذهو : تلق

 مدأ راقتحا ىلإو . « راَن نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ 9ك لاقف

 نم ناكو ربكتف *« نيط نم هتقلخو # : لاقف هب ةناهتسالاو
 مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو » : ىلاعت لاق امك نيرفاكلا

 .« نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ئبأ سيلبإ الإ اودجَسُف
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 هللا ودع ريبكدملا

 : ىلاعت لاق امك ىلاعت هللا ىلإ اضيغب ربكتملا ناك كلذلو

 4« نيربكتسملا بحيال هّنِإ »
 ًالاَثْخُم ناك نم ُبحُي ال هللا نإ 9 : ىلاعت لاقو

 «اروخف

 .« روخف لاتخم لك بحي ال هّللا َنِإإل :ىلاعت لاقو

 ربكتملاو « نيربكتما فاصوأ نم رخفلاو ءاليخلاو

 عبطي كلذك 9 : ىلاعت لاق امك هيل ىلع هلا عطب نإل ضر

 ات لاق امك طن هلل تأ ع روم ركل

 ٍريغب ضرألا ىف نوربَكَتي نيذّلا ىتايآ نع فرصأسو»

 « دينع راّبج لك باَحو اوحتفتساو» : ىلاعت لاقو «قحلا
 نولخد يس ىتدابع نع نوربكتسي نيذْا ّنإ» : ىلاعت لاقو
 4 نيرخاد منهج

 .ريثك نآرقلا ىف ربكلا مذو

 ةيوبن ثيداحأ ربكلا مذ ىف ءاج دقف ةفرشملا ةنسلا ىف امأ

 ىلص لاق : هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ لاق : اهنمقف ةيسدقو



 ريثحتلا -
 00000 لل لل لل ١١١ ريصمكسملاب ةفزاجملابمه

 ةمظعلاو ىئادر ءايربكلا ! : ىلاعت هللا لوقي :ملسو هلآو هيلع هلا

 هاور ! ىلابأ الو منهج ىف هتيقلأ امهنم ادحاو ىنعزان نمف « ىرازإ
 ربكلا نم ةءاربلا باي دهزلا باتك ىف هجام نبا ظفللا اذهب

 نبا نع هحيحص ىف. نابح نساو 948١21ص /؟ ج عضاوتلاو

 باب » بدألاو ةلصلاو ربلا باتك ىف ملسم اضيأ هاورو .سابع

 هؤادر ءايربكلاو هرازإ زعلا ) ظفلب 2” ص /8 ج ربكلا ميرحت

 .( هتبذع ىنعزاني نمف

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو
 ىف دحأ رانلا لخدي ال ١ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هبلق ىف دحأ ةنجلا لخدي الو . ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق
 /١ج « هحيحص ١ ىف ملسم هاور ؛ ءايربك نم لدرخ ةبح لاقثم

 . 16 ص



 ريذحبتلا
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 ربجلاتامالع نم

 ىف تامالع هل نكلو .بلقلا ىف نوكي امنإ ربكلاو
 . هيلع لدت رهاظلا

 . مهيلع عفرتلا راهظإو سانلا ىلع مدقتلا بح : اهنمف
 : ةيشملا ىف لايتخالاو رتخبتلاو ؛ سلاجملا ىف ردصتلا ْبُحو

 نم عانتمالاو . ًالطاب ناك نإو همالك هيلع دري نأ نم فاكنتسالاو

 .مهنيكاسمو نيملسملا ةفعضب فافختسالاو « هلوبق

 نم ءابآلاب رخفلاو , اهيلع ءانثلاو سفنلا ةيكزت : اهنمو
 يبقتسمو ٌمومذم كلذو . بسناب حّجبشلاو ؛لضفلاو نيدلا لهأ
 الو هل ةريصب ال نمن رايخألا دالوأ ضعب هب ىلتبي دقو . دج

 .نيدلا قئاقحب ةفرعم

 , هنع مهتكرب تبهذ هئابآبو هبسنب سانلا ىلع رختفا نمو
 كلذ اولعف ولو . سانلا ىلع نوربكتي الو نورختفي اوناك ام مهنأآل

 هلمع هب أطب نم  :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو . مهلضف لطبل
 ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا ١ باتك ىف ملسم هاور « هبسن هب عرسي مل
 ركذلا ىلعو نآارقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب « رافغتسالاو

 . هل ظفللاو "١ص /8 جا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرضن ىبأ نعو
 الو . ىمجع ىلع ىبرعل لضف ال الأ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص



 ريدحتلا ُ_
 ريمكتلاب ةفزاجملانه

 ىلع رمحأل الو ءرمحأ ىلع دوسأل الو « ىبرع ىلع ىمجعل

 ثيدحلا « ىوقتلاب الإ دوسأ

 حيحصلا لاجر هلاجرو : « هعمجم » ىف ىمنيهلا لاقو

 .(؟55ص /"ج جحلا ىف بطخلا باب  ججحلا باتك)

 لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 بهذأ دق هركذ ىلاعت هللا نإ :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا
 ؛ىقش رجافو ءىقت نمؤم ءابآلاب اهرخفو ةيلهاجلا ةيبع مكنع

 امنإ . ماوقأب مهرخف لاجر نعديل « بارت نم مدآو « مدآ ونب مستنأ

 نم هللا ىلع نوهأ ننوكيل وأ ءماهسج محعف نسم محف مه

 باتك ىف دواد وبأ هاور . ) نْئَتلا اهفنأب عفدت ىتلا ' ١).ةاعجلا

 .57 4ص /”ج باسحألاب رخافتلا باب بدلا

 : دادحلا ىولع نب هللا دبع مامإلا لاق

 ننسلا ىلإ ىداهلا دمحأ يبن ريخ ىدسهلا ىف عبتاو

 )١( ضرألا باود نم ءادوس ةباد وهو لعج عمج نالعجلا .
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 هس ا ذمتت  س_ لنآ

 دورشل احانمم بحجعلا

 وسو سو ىلاعت هلا باتك ىف مومذم وهف بجعلا امأ

 -عأ ذإ نينح مويوإل :ىلاعت لاق « .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 معا نه ا راع جلع

 .راكنإلا ضرعم ىف كلذ ركذ 4 ائيش مكدع نغت ملف مكترثك
 نم مهنوصح مهتعناُم مهْنَأ اونظو9 : لجو زع لاقو

 رافكلا ىلع درف © اوبستحي مل ثيح نم هللا مهاَتأَف هلل

 .مهتكوشو مهنوصحب مهباجعإب

 «اعنص نونسحي هنأ َنوُبسَحَي مهو 9 : ىلاعت لاقو

 .لمعلاب بجعلا ىلإ عجري اضيأ اذهو

 بَجْعَي امك هيف ءىطخم وه لمعب ناسنإلا بَجْعي دقو

 ىنشخلا ةبلعث ىبأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 : عسئاقولاو ثداوحلا نم هيلإ لوؤتامو ةمألا هذه رخآ ركذ ثيح

 هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو اعبتم ىوهو ًاعاطم احش تيأراذإ
 . هجام نبا هنسحو . ىذمرتلاو دواد وبأ هاور .6© كسفنب كيلعف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ :ثيدح ىفو

 ءانثلا اورثكأو ًالجر اوركذف « هباحصا نم ةعامج ىف اًسلاج ناك

 نم ءام رطقي ههجوو لجرلا هيلع علط ذإ « كلذك مه انيبف « هيلع
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 .دوحجسلا رثأ هينيع نيبو .هديب هلعن قلع دقو . ءوضولا رثأ

 ىلص لاقف « هانفصو ىذلا لجرلا اذه وه ! هللا لوسراي : | اولاقف
 . « ناطيشلا نم ةعفس ههجو ىلع ىرأ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا

 هللا ىلص ىبنلا لاقف . موقلا عم سلجو ملس ىتح لجرلا ءاجنف

 نيح كسفن تثدح له ! هللا كتدشن » : ملسو هلآو هيلع

 مهللا :لاقف 2؟ كنم ريخ مهيف سيل هنأ موقلا ىلع تفرشأ

 هللا ىضر سنأ ثيداح نم ىنطقرادلاو رازبلاو دمسحأ هاور . معن

 نيتنثا ىف كالهلا :هنع ىلاعت هلا ىضر دوعسم نبا لاقو
 . بحعلاو طونقلا

 امئان تيبأ نأل : ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم لاق

 هجرخأ ء ابجعم حبصأو امئاق تيبأ نأ نم ىلإ بحأ اًمدان حبصأو
 . ةيلحلا ىف ميعن وبأ

 لجرلا نوكي ىتم :اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل ليقو
 عطقلا وهو نيبجعملا نظ ىأ ) نسحسم هنأ نظ اذإ :تلاق ؟ائيسم

 لاقو ( ناشحإلاا ءاجر كلذف نينسحملا نظ ريغ وهو «ناسحإلاب

 ىلع نملاو 4 ئذألاو َنملاب مكتاقدص اولطبت ال » : ىلاعت

 وه لمعلا ماظعتساو .هتقدص ماظعتسا هجتني هيلع قدصنلا

 نأ اذهب رهظف ء اميظع هدع امل هب هباجعإ الول هنأل . بجعلا
 .رش لك حاتفم وهو ادج مومذم بجعلا
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 بجعلا تافآ

 : ىلاعت هللا همحر ىلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا لاقو

 هنأل ربكلا ىلإ وعدي بجعلا نإف « ةريثك بجعلا تافآ نأ ملعا

 ةريثكلا تافآلا ربكلا نمو « ربكلا بجعلا نم دلوتيف «هبابسأ دحأ

 . دابعلا عم اذه . ىفخت ال ىتلا

 بونذلا نايسن ىلإ وعدي بجعلاف ىلاعت هللا عم امأو
 نغتسم هنأ هنظل اهدقفتي الو اهركذي ال هيونذ ضعبف . اهلامهإو

 ؛ همظعتسي الو هرغصتسيف « اهنم هركذتي امو . اهاسنيف اهدقفت نع
 امأو .هل رفغي هنأ نظي لب ءهيفالتو هكرادت ىف دهتجي الف
 هللا ىلع نميو اهب حجبتيو اهمظعتسي هنإف لامعألاو تادابعلا
 اذإ مث « « اهنم نيكمتلاو قيفوتلاب هيلع هللا ةمعن ىسنيو . اهلعفب

 ناك لامعألا تافآ دقفتي مل نمو . اهتافآ نع ىمع اهب بجْعأ

 ةيقن ةصلاخ نكت مل اذإ ةرهاظلا لامعألا نإف « . اعئاض هيعس رثكأ

 قافشإلا هيلع بلغي نم دقفتي امغإو « عفنت املق بئاوشلا نع

 . بجعلا نود فوخلاو

 ىلاعت هللا ركم نمأيو ٠ هيأربو هسفنب رتغي بجسم او
 اًقحو ةنم هدنع هل نأو .ناكمب هللا دنع هنأ نظيو . هباذعو

 هجرخيو .هاياطع نم ةيطعو همعن نم ٌةمعن ىه ىتلا هلامعأب

 بجعأ نإو ٠ اهيكزيو اهدمحيو هسفن ىلع ىنثي نأ ىلإ بجعلا
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 ةراشتسالا نمو ةدافتسالا نم كلذ هعنم . هلقعو هلمعو هيأرب

 ملعأ وه نم لاؤس نم فكدتسيو « هيأرو هسفنب دبتسيف . لاؤسلاو
 . ةنم

 حرفيف ؛ هل رطخ ىذلا ءىطاخلا ىأرلاب بجي امبرو
 الو هيلع رصيف « هريغ رطاوخب حرفي الو . هرطاوخ نم هنوكب

 نيسعب هريغ ىلإ رظني لب . ظعاو ظعو الو . حصان حصن عمسي
 ققحيف ىويند رمأ ىف هيأر ناك نإف . هثطخ ىلع رصيو لاهجتسالا
 دئاقسعلا لوصأب قلعتي اميش اميس ال ىنيد رمأ ىف ناك نإو . هيف
 نآرقلا رونب ءاضتساو هيأرب قثي ملو هسفن مهتا ولو ء هب كلهيف
 لاؤس عباتو ملعلا ةسرادم ىلع بظاوو نيدلا ءاملععب ناعتساو
 تافآ نم هلاثمأو اذهف « قحلا ىلإ هلصوي كلذ ناكل ة ةريصبلا لهأ
 . تاكلهملا نم ناك كلذلف :«بجعلا

 هنأو ءزاف دق هنأ هنظل ىعسلا ىف رتفي نأ هتافآ مظعأ نمو

 هللا لأسن .. هيف ةهبش ال ىذلا حيرصلا كالهلا وهو ىنغتسا دق

 .هتعاطل قيفوتلا نسح ميظعلا ىلاعت
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 ته كلاب ةفزاجملا نه

 ةمألا هذه نتف نم أطخلا ىأرلاب بجغلا

 ىأرلاب بجعلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ دقو
 اذإف :١ ثيدحلا ىف ءاج امك ةمألا هذه رخآ ىلع بلغي ءىطاخلا

 هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو اعبتم ىوهو ًاعاطم ًاحش تيأر

 1 . « كسفن ةصاخب كيلعف

 مهبجعل اهيلع اورصأ امنإ لالضلاو عدبلا لهأ عيمجو
 ىوهلا هيلإ قوسي ام ناسحتسا وه ةعدبلاب بجعلاو . مهئاراب

 جالع نم دشأ بجعلا اذه جالعو ء اّقح هنوك نظ عم ة ةوهشلاو

 هفرع ولو ؛هشطخب لهاج ءىطاخلا ىأرلا بحاص نأل .هريغ
 فرعي ال ءاد لهجللاو ء فرعي ال ىذلا ءادلا جلاعُي الو .هكرشل
 لهاجلل نيبي نأ ىلع ردقي فراعلا نأل . ًادج هتاوادم رسعتف

 ىغصي ال هنإف « هلهجو هيأرب ابجعم ناك اذإ الإ « هنع هليزيو هلهج
 اهنظي وهو هكلهت ةيلب هيلع هللا طلس دقف . همهتيو فراعلا ىلإ
 ببس وه ام برهلا بلطي فيكو هجالع نكمي فيكف ءةمعن
 ؟ هداقتعا ىف هتداعس

 ال اًدبأ هيأرل امِهّنم نوكي نأ ةلمجلا ىلع هجالع اغإو
 لقع ليلد وأ ةّنس وأ باتك نم عطاق هل دهشي نأ الإ , هب رتغي
 عرسشلا ةلدأ ناسنإلا فرعي نلو « ةلدألا طورشل عماج حيحص

 لقعو ةمات ةحيرقب الإ اهيف طلغلا نماكمو اهطورشو لقعلاو
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 . ةنسلاو باشكلل ةسراممو ملعلا بلط ىف رمشتو دجو بقا

 كلذ عمو « مولعلل ةسرادمو ٠ رمعلا لوط ملعلا لهأل ةسلاجمو

 غرفتي مل نمل باوّصلاو , رومألا ضعب ىف طلغلا هيلع نمؤي الف
 ىغصي الو بهاذملا ىف ضوخي ال نأ ملعلا ىف ه هرمع قارغتسال

 هل كيرش ال دجحاو يلاعت هللا نأ دقتعي نكلو .اهعمسي الو اهيلإ

 هلوسر نأو «ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل » هنأو
 هب ءاجام ةلمجب نمؤيو ٠ فلسلا ةنس عبتيو هب ربخأ اميف قداص

 لب . ليصفت نع لاؤسو بيقنتو ثحب رييغ نم ةنسلاو باتكلا

 ءادأو ىصاعملا بانتجاو ىوقتلاب لغتسشيو « انقدصو انمآ :لوقي

 ىف ضاخ نإف . لامعألا رئاسو نيملسملا ىلع ةقفشلاو تاعاطلا
 هريغ ءاطخأل عبصتلاو دئاقعلا ىف بصعتلاو عديلاو بهاذملا

 قح !ذهو . رعشي ال ثيح نم كله سانلا تاطقسل ىدصتلاو

 . ماعلا ريغ غ ءىشب هرمع ىف لغتشي نأ ىلع مزع نم لك
 ةفرعم هل مهم لوأف ملعلل درجتلا ىلع مزع ىذلا امأف

 نيقيلا ىلإ لوصولاو « هيف رمآلا لوطي ام كلذو . هطورشو ليلدلا
 نوديؤملا ءايوقألا الإ هيلع ردقي ال ديدش بلاطملا رثكأ ىف ةفرعملاو
 .()دج دوجولا زيرع وهو . ىلاعت هللا رونب

 نم هب ذوعنو .لالضلا نم ةمصعلا ىلاعت هللا لأسنف

 .لاهجلا تالايخب رارتغالا

 ةنسلاو باتكلاب بابلا اذه ىف مالكلا لصف دقف ىلازغلا مامإلل ءايحإلا رظنا )١(
 . ةيلاع ةريصبو مهف عم
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 ةعاطلا هترمثو معنلا مظعأ ديحوتلا

 لهأل اهعفنأو . اهربكأو معنلا مظعأ ديحوتلا نأ ملعا مث

 فرعي نأ « هب همركأو هيلع هب هللا معنأ نم ىلعف « ةرخآلاو اييندلا

 ركشلا ماودو اهظفح ىف ىعسمي نأو « كلذب هللا ةمعن ردق

 هديكأتو هتابثو هديحوت ةيوقت ىف دهتجي نأو . اهب طابتغالاو
 ةصلاخلا تاعاطلاو « ةحلاصلا لامعألاو ةنسحلا قالخألا ةمزالمب

 زارتحالا عم . ناميإلا تارمثو ديحوتلا عورف نم ىه ىتلا
 ةركنملا لامعألاو ةئيسلا قالخألا نم كلذ دادضأل بانتجالاو

 الاح هبارطضاو هلزلزت تابجومو . ناميإلا تافعضم نم ىه ىتلا
 . توملا دنع اميس ًالآمو

 اوؤاسأ نيدّلا ةَبقاع ناك مث ل : ىلاعت هللا لاق

 .4 نوءزهتسي اهب اوناكو هللا تاّيآب اوُبَذَك نأ ىَأوُسسلا

 : حيحصلا ىف ءاج امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 نيح قراسلا قرسي الو « نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال»

 .« نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو , نمؤم وهو قرسي

 : نولوقي ىلاعت هللا مهمحر حلاصلا فلسلا ناكو

 ظفح ىف هناكمإو هدهج ةياهن نمؤملا لذبيلف « رفكلا ديرب ىصاعملا

 ىلاعت هللاب نعتسيلو « هناكرأ تيبشتو هديكأتو .هتيوقتو هناميإ
 . نيقيلا هيتأي ىتح هيلع مواديو كلذ ىلع ربصيلو
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 نوكي ام جوحاأ ناميإلا

 طايتحالاو دهعتلا نسح ىلإ
 سفنأو . لوصألا لصأ وه ناميإلا نأ ملعا مث

 اهقشأو .ًارطخ اهدشأ كلذ عم وهو.ءايشألا زعأو ءسئافنلا

 رظنلا نسحو . دقفتلاو دهعتلا نسح ىلإ اهجوحأو ءاظفح

 الو ءدجويو نوكي كلذ لثم ىلعف سيفنو زيزع لكو « طايتحالاو
 نم ًالئاس « هنيقيو هناميإل طاتحملا « هنيد ىلع قيفشلا نمؤملا لازي

 هبلق غيزي ال نأو « هناميإو هنيد ىلع هتبثي نأ ىف هيلإ اعرضتمو هللا
 بلس نم افئاخ نوكي نأو . هتفرعمو ديحوتلا ىلإ هاده ذإ دعب
 دحأ نمأ ام هنإ هّللاب فلحي فلسلا ضعب ناك دقو . هلزلزتو كلذ
 : لاق هنأ هللا هنعل سيلبإ نع ركذو .هّبلس الإ هبلسي نأ هناميإ
 . ماتخلا نسح هللا لأسي ىذلا ىرهظ مصق

 . نتف دق هنأ ىشخأ ؛ هلمعب اذه بجعي ىتم :لوقأ

 لقاعل ىغبني ال ىذلاو ليوعتلاو رادملا هيلع ىذلا رمألاف

 هيلع صرح دشأو هب اًمامتها مظعأ نوكي نأ الإ ناميإلا لهأ نم

 تومي ىتح . ناميإلا ظفحو ديحوتلا ةمالس وه . هل اّيعسو
 هدييأت نسحو ىلاعت هللا لضفب كلذ ىلع ايندلا نم جرخيو

 زافو هلك رشلا نم ملس كلذ ىلع ايندلا نم جرخ نإ هنإف . هتيبثتو
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 . ادبأ امئاد هلك ريخلاب

 اًنارسخ رسخ كلذ فالخ ىلع ايندلا نم جرخ نإو

 .هللاب ذايعلاو ادبّؤم اكاله كلهو « اًئيبم

 ءىش هدقف نم عفني ال ىذلا وه ناميإلاو ديحوتلا دقعف
 نيرخآلاو نيلوألا لمع ناك ولو « ناك ام ءىشلا كلذ انئاك لاحب

 هرسضي سيلف ؛ . هل املسو هناميإو هديحوت دبعلا عم ىقب ثيحو

 وفعي وأ هل ىلاعت هللا رفغي نأ امإف « اًبنذم اًيصاع ناك ولو ٌءىش

 الو ةدلخم ريغ ةيضقنم ةبوقع تناك هبنذ ىلع هبقاع نإو « هنع

 ىف ناك نم اهنم جرخي لب . نمؤم رانلا ىف دلخي ال هنإف . ةدبؤم

 .ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق
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 ناميالا ىلع توملاب ءاعدلا
 ناميإلا ىلع اوتومي نأب نينمؤملا هدابع هللا رمأ دقو

 مهنأب هدابع نم نيحلاصلاو هلسرو هءايبنأ فصوو مالسإلاو

 هل اماظعإو هيلع اصرح هب نوصاوتيو هب هنوعديو كلذ هنولأسي
 . هب اطابتغاو

 هتاقت قح هّللا اوقَتا اونمآ نيذّلا اهيَأ ايل : ىلاعت لاقف

 .4 نوملسم متنأو الإ نتومت الو

 اي بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ئصوو# : ىلاعت لاقو

 متنأو الإ نتومت الف نيّدلا مكل ئفطصا هّللا نإ ّىنب
 رااح ري
 ف

 .«نوملسم

 :مالسسلاو ةاليصلا هيلع فسوي نع ةياكح ىلاعت لاقو

 ىسنقحلأو املسم ىنفوت ةرخآلاو ايندلا ىف ىيلو تنآ )

 .4 نيحلاصلاب

 نيح ةرحسلا نم نينمؤملا نع ارابخإ ىلاعت لاقو

 تايآب انمآ نأ لإ انم مقعت امو 9 : ىلاعت هللا هنعل نوعرف مهدعوت

 4 َنيملُسُم انقَوَتو ارْبص اَنْيَلَع غرف انو انتءاج اََّ ان
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 زوملاو ةاجنلاب ديحوتلا لهأل ةراشبلا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تدرو دقو

 نمو ناميإلاو ديحوتلا لهأ ةراشب ىف ةريهشلا ةريثكلا ثيداحألا
 ريغو « ةنجلاب زوفلاو رانلا نم ةاجنلاب ائيش هللاب كرشي ال وهو تام

 .تاجردلاو تاريخلا نم كلذ

 دهش نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هللا دبع ىسيع نأو « هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ةنجلا نأو « هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو « هلوسرو

 . لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ « قح رانلاو قح

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم »: ,ملسمل ةياور ىفو

 ا رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر ادمحم

 :لاقف . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىبارعأ ءاجو

 م راعلا لخد ايش لب كرشب تام نمو « ةنجلا لخم ايش

 نم ام !ذاعم اي >:ذاعمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو
 نم اقداص « هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دبع

 الفأ! هللا لوسراي : لاق ٠ « رانلا ىلع ىلاعت هللا همرح الإ هبلق
 هتوم دنع ذاعم ربخأف « اولكتي اَذِإ ١ : لاق ؟اورشبتسيف سانلاربخأ

 . ملعلا اذه نامتك ىف مثإلا نم ةفاخم ىأ! اًمثأت



 ردثحتنلا

 'ء ريمكتلاب ةفزاجملا نم <

 رانلا ىلع مرح هللا نإ ٠ : : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . « ىلاعت هللا هجو كلذب ىغتبي هللا الإ هلإ ال لاق نم

 هللا ىضر ةريره ىبأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 دهشي طئاخلا اذه ءارو نم تيقل نمف بهذا » :هنع ىلاعت

 . « ةنجلاب هرشبف هبلق اهب اًنقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ
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 ةروكسملا تاركنملا نع ثحبلازوجي ال

 مرحم كلذ لسب ٠ آر اذإ اسهركتي ىتسح ةروشسملا تارككلا

 ةروع عبتن نم ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لوقلو

 . ثيدحلا « هتروع هللا عبتت هيخأ

 هل نيكراتلا ىرن امدنع فورعملاب رمألا وه بجاولا امنإو
 . ةلمجلا هذه ملعاف . كلذك ركتملل راكنإلاو . مهكرت لاح ىف

 .اهيف نوطلغي سانلا نم اريثك انيأر انإف
 نم كيلإ لقني ام لك لبقت الو قدصت ال نأ مهملا نمو

 كيلإ هلقني وأ , كسفنب كلذ دهاشت ىتح ةركتملا مهلاوقأو مهلاعفأ

 نسصح نأل كلذو « قحلا الإ لوقي الو . فزاجي ال ىقت نمؤم

 . مزال رمأ نيملسملاب نظلا

 معو . ضعب ىلع مهضعب سانلا تاغالب ترثك دقو

 راصو  ةنامألا تعفتراو « ةالابلا تلقو كلذ ىف لهاستلا

 ريغ ناك نإو مهسفنأ ىوه ىلع مهقفاو نم سانلا دنع روكشملا

 ءاحلاص ادبع ناك نإو مهفلاخ نم مهدنع مومذملاو : هّلل ميقتسم

 ىلع هتوكسو مهايإ هتقفاومل حدملا قحتسي ال نم نوحدمي مهارتف



 ١٠١ ردلحتلا َ

 ”” ريفكتلاب ةفزاجملا نم ”“
 . مهنيد ىف مهحصنيو مهفلاخي نم نومذيو . مهلطاب

 بجوف . ىلاعت هللا همصع نم الإ رثكألا لاح اذه
 .نوتفم نامزلا نإف .رومألا عيمج ىف طايتحالاو ظفحتلاو زارتحالا

 .نولقألا مهو مهنم ىلاعت هللا ءاش نم الإ ءنوبكان قحلا نع هلهأو
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 قحلا ىلإ ةوعدلا ىف ةمكحلا بوجو

 لصأ فنعلاو ةظلغلا ةبناجمو فطُللاو قفرلا نأ ملعاو

 وأ هترمأ نم عم كلذب كيلعف « . هل دايقنالاو قحلا لوبق ىف ريبك

 هملكو «كلذ ىف ةسايسلا نسحأو « نيملسملا نم هتحصن وأ هتيهن

 ىف ناكام ققرلا نإف « احانج هل ضفخاو . اًبناج هل نلو اًيلاخ

 ةالصلا هيلع لاق امك « هناش الإ ءىش نم عزن الو « هناز الإ ءعىش

 / : مالسلاو

 هللا نَم ةمحر امبف »: هلوسرل ىلاعت هللا لاق امكو

 .4« كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اًَظف تنك ولو مهل تدل

 فاللتخ الاو قفرمتلا نع يهنلا

 نم اوفلتخاو اوقرفت نيدّلاك اونوكت الو » : ىلاعت هلوقو
 نع نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا نم ىهن « تاّنيَبْلا مهءاج ام دعب

 «كتوأو» باتكلا لهأ نم مهنيد يف نيفلتخملا نيقرفتملاب هبشتلا

 كمحر مظعتساف # ميظع باذع مهل » مهنيد ىف اوفلتخا نيذلا

 كسفنب جناو هيف ركفتو ءاّميظع ميظعلا هلإلا هامس اًباذع دج هللا

 . ةعدبلاو غيزلا ةبناجمو .ةنسلاو باتكلا ةمزالمب كلذو «.هنم

 .ةقرفتملا ءاوهألاو ةفلتخملا ءارآلاو



 رددحتلا ص

 ريمكحمح للاب ةفزاجملاونه <

 ةاجنلا اهب ىتلا ةديقعلا نايب ىف ةمتئاخلا

 .. كدكعمبو

 . اًئيد مالسإلابو ًابر هللاب انيضر دق هلل دمحلاو انإف

 , ةلبق ةبعكلابو ءامامإ نآرقلابو ءاالوسرو ًايبن دمحم انديسبو
 : مالسإلا نيد فلاخُي نيد لك نم انأربتو ءاناوخإ ني نينمؤملابو
 ةكئالمبو « هللا هلسرأ لوسر لكبو « هللا هلزنأ باتك لكب انمآو

 انديس هب ءاجام لكبو . رخآلا مويلابو ٠ هرشو هريخ ردقلابو « هللا
 كلذ ىلع « هللا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم
 ال نيذلا نينمآلا نم هللا ءاش نإ ثعبن هيلعو . تومن هيلعو ايحن

 . نيملاعلا براي مهللا كلضفب «نونزحي مهالو مهيلع فوخ

 فقاذ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 دمحمبو « اثيد مالسإلابو « ابر هللاب ىضر نم ناميبلا ممل

(( 

 حبصي نيح لاق نم ” : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 مالسإلابو اًبر هللاب تيضر : تارم ثالث ىسمي نيحو

 . « هيضري نأ هللا ىلع اًمح ناك ءايبن دمحمبو ءانيد



 ريدصنلا
 (هضأ وى يمت“

 )»0 ابر هللايب تيضر , : تيدح ريسمت

 همزل أبر هللاب ىضر نم هنأ . ناوخإلا رشاعم اوملعاو

 هل همسق امب عنقي نأو : هئاضق رمبو هل هرايتخاو هريبدتب ىضري نأ

 .هضئارف ىلع ظفاحيو هتعاط ىلع موادي نأو . قزرلا نم
 ابحمو «هئامعنل ًاركاش «هئالب دنع ارباص نوكيو . همراحم بنتحيو

 . هتدابع ىف هلاصلخم .اليفكو اًيلوو ًاليكو هب اًيضار .هئاقلل

 ؛ هيلإ الإ تامهملا نم عزفي ال ٠ هتداهشو هتبيغ ىف هيلع دامتعمو
 . ىلاعتو هناحبس هيلع الإ تاجاحلا ءاضق ىف لوعي الو

 ملو « هرئاعشو هتامرح مظع انيد مالسإلاب ىضر نمو

 مولعلا نم ةماقتساو اخوسر هديزيو هدكؤي اميف ادهتجم لزي
 . اًمرتحم هلهألو ًافئاخ هبلس نمو اًطبتغم هب نوكيو . لامعألاو

 . اًيداعمو اضغبم هب رفك نملو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب ىضر نمو

 هتنسسبو « اعبتم هعرشلو ءايدتهم هيدهبو . اًيدتقم هب ناك ءايبن

 لهألو « ارثكم هيلع مالسلاو ةالصلا نمو . امظعم هقحلو اًكسمتم
 اًقفشم هتمأ ىلعو « امحرتم ايضرتم مهيلعو ٠ اًبحُم هباحصأو هتيب

 .اًحصان مهلو

 هذه قيقحتب كسفن بلاطت نأ نمؤملا اهيأ كل ىغبتيف
 ار هللاب تيضر » : كلوق ىنعم ىف اهانركذ ىتلا ىناعملا
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 ريمكتلاب ةفزاجملاه

 الو. اهب فاصتالا كسفن فلكو « اًيبن دمحم ًانيد مالسإلابو

 نع ولخي ال ناك نإو . ىودجلا ليلق هنإف « لوقلا درجمب اهنم عنقت

 ةيعدآلاو راكذألا نم هلوقتام عيمج ىف لعفاف كلذكو

 . اهيناعمب فاصتالاو اهقئاقحب كسفن بلاطو . اهوحنو

 ) هللا ناحبس ) : كلوق دنع نوكت نأ : كلذ لاثم

 . هميظعتو ىلاعت هللا هيزنتب بلقلا ءىلتم

 ءانثلاب بلقلا ءىلتمت ( هللا دمحلا ): كلوق دنعو
 . هركشو ىلاعت هّللا ىلع

 هللا ىف ءاجرلا نم ائلتمم ( ىل رفغا بر ) : كلوق دنعو

 . كلذ ىلع سقف . كل رفغي ال نأ هفوخ نمو . كل رفغي نأ

 ام ىناعم ريدتو ) ىلاعت هللا عم روضحلا ىف دهتجاو

 تبانتجالاو هئم ىلاعت هللا هبحي امب فاصتالا ىف دهتجاو « هلوقت

 . ههركي امل



 ريدعحتلا ١١

 كلاب ةفذاجملا نم

 مالسإلا نايب ىف ةيوبن صوصن

 قحلا ملسملا ةمصو

 ةيوبنلا ثيداحألا نم ةلمج ثحبلملا اذه ىف ركذنو
 نزوي ىذلا قحلا نازيملاو ملسملاو مالسإلا ةقيقح ن نيبت ىتلا ةراتخملا

 قوقح هل اظوفحم هضرعو هلامو همد اًموصعم ربتمُيو ه4

 نم ذخؤت امن :! نيزاوملا هذه نأ مولعمو , مهيلع ام هيلعو نيملسملا

 ءاج امك « رشلاو ريخلاو لطابلاو قحلا نيب ىذلا ةنسلاو باتكلا

 مكحي ىذلا وهف « هنأش مظعو هلالج لج هللا نع نيبملا رونلا هب

 هئاضقو همكح ىلع ديزي نأ دحأل حصي ال ىذلا وهو . ىضقيو

 لمكي نمل اهتجاح مدعو ةعيرشلا لامك انيش هنم صقنب الو ايش
 .. معن .اهيلع قفتملا ةدمتعملا اهلوصأو ةماعلا اهنيزاوم

 كح ال ىذا نادبلاو لاجل اذه ريغ ىف نكلو . حوتفم داهتجالا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرو هلل الإ لوق الو هيف

 : عوضوملا ىف ةيوبت ثيداحأ

 مالسلا هيلع ليربج نأ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نع

 لوسر لاقف « مالسإلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأس

 هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 ةاكزلا ىتؤتو ةالصلا ميقتو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ



 .١ ريتصلا ّ

 ريمكتلاب ةفزاجملانم

 لاق « « اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحمو ناضمر موصتو

 .هقدصيو هلأسي هل انبحعف :لاق .تقدص :

 هللاب نموت نأ » :لاق ؟ناميإلا نع ىنربخأف لاق
 هريح ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 . تقدص : لاق ( هرشو

 هللا دبعت دبعت نأ » :لاق ؟ناسحإلا نع ىنربخأف :لاق

 .ثيدحلا رخآ ىلإ . ( كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك

 هللا : تلق « ؟ لئاسلا نم ىردتأ ! رمع اي ٠ : هيفو

 هاور ( مكنيد مكملعي مكاتأ ليربج هنإف ؛ :لاق ملعأ هلوسرو

 259/1١. ناميإلا باتك ىف ملسم

 ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع هوحن ىراخبلا ىورو

 هللا ىلص ىبنلا ليربج لاؤس » باب « ناميإلا ١ باتك ىف هنع

 . 14/1 « ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ملسو هلآو هيلع

 : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع نعو

 ىنب ( :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 دمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا

 موصو «. جحلاو . ةاكزلا ءانيإ . ةالصلا ماقإو هللا لوسر

 .« ناضمر

 ىلص ىبنلا لوق باب » ناميإلا باتك ىف ىراخبلا هاور

 . 8/١ 2< سمخ ىلع مالسإلا ىنب : ملسو هلأو هيلع هللا



 ريذصتلا ١
 7 ديطكتلاب ةفزاجملا نم 00 اطلع

 لوق » باب « ناميإلا باتك » ىف اضيأ ملسم هاورو
 ؛ سمخ ىلع مالسإلا ىنب : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ١/:".

 سو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوَنأ ل سيقلا دبع دفو نإ

 ابحرم ١ :لاق . ةعيبر : اولاق « دفولا نم وأ ؟موقلا نم ٠ : لاق

 !هّللا لوسراي :اولاق .(ىمادن الو ايازخ ريغ دفولاب وأ موقلاب

 اذه كنيبو اننيبو . مرحلا رهشلا ىف الإ كيتأن نأ عيطتسن ال انإ

 انءارو نم هب ربخن لصف رمأب انرمف ٠ ء.رضم رافك نم ىحلا

 .ةنحلا هب لخدنو

 . عبرأ نع مهاهنو عبرأب مهرمأف ةبرشألا نع“ هولأسو
 . هدحو هللاب ناميإلاب مهرمأ

 : اولاق «؟ هدحو هللاب ناميإلا ام نوردتأ م» :لاق

 اليم أو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » : لاق ٠ . ملعأ هلوسرو

 نآو ناضمر مايصو ةاكزلا ءايإو ةالصلا ماقإو هللا 0

 تفذملاو ريقنلاو بدلا مشنخلا نع: عيرأ نع ضاهتو

 نم نهب اوربخأو نهوظفحا 0 :لاقو .ريقملا :لاق امبرو

 'مكءارو

 سمخلا ءادأ » باب ٠ ناميإلا باتك ىف ىراخبلا هاور



 ١١6 ردتحتلا

 ريفكتلاب ةفزاجملا نم <

 «ناميإلا نم ١/7 ١9.

 ناميإلا ١ باب « ناميإلا ١ باتك ىف هوحن ملسم ىورو
 . 8/١" «نيدلا عئارشو هلوسرو هّللاب

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 كننإ » : نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعمل ملسو هلآو هيلع هللا

 نأ يلإ مهعداف مهتئج اذإف ,باتك لهأ اموق يت تأتس

 مه نإف ءهللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 سمخ مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف كلذب كل اوعاطأ

 كلذب كل اوعاطأ مه نإف ءةليلو موي لك يف تاولص
 نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف

 . ثيدحلا ... (مهئارقف يلع درتف مهئاينغأ

 ةقدصلا ذخأ » باب « ةاكزلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 .١؟-١1 7/1١ (« اوناك ثيح ءارقفلا ىف درتو ءاينغألا نم

 لاتقب رمألا » باب « ناميرلا ٠ باتك ىف ملسم هاورو

 . "ما هللا الوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا

 لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعو

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 اوميقيو « هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 مهئامد ىنم اومصع كلذ اولعف اذإف « ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا

 1 هللا ىلع مهباسحو « مالسإلا قحب الإ مهلاومأو

 ىلاعت هلوق » باب « ناميإلا » باتك ىف ىراخبلا هاور



 ريدصتلا ١١٠
 د2 بنطخكتلاب ةفزاجملا نم 3

 < مهليبَس اوُلَحَف ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإَف > :
7/1 17-11. 

 لاتقب رمألا ١ باب « ناميإلا ١ باتك ىف ملسم هاورو
 8/١". © هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا

 هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو |
 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ٠ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 اذإف ٠ هب تنئج امبو ىب اونمؤيو هللا الإ هلإ ال نآ اودهشي

 اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع كلذ اولعف

 . هللا ىلع مهباسحو

 لاتقب رمألا» باب «ناميإلا» باتك ىف ملسم هاور

 94/١". « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ل : اولوقي ىتح سانلا

 هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىدنكلا ورمع نب دادقملا نعو

 تيقل نإ تيأرأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق

 مث , اهعطقف فيسلاب ىدي ىدحإ برضف انلتتقاف رافكلا نم الجر

 نأ دعب هللا لوسراي هلتقأأ ٠ هلل تملسأ :لاقف ةرجشب ىنم ذال

 « هلتقت ال » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ اهلاق

 نأ دعب كلذ لاق مث ىدي ىدحإ عطق هنإ ١ هللا لوسراي : لاقف

 . هلتقت ال ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ اهعطق

 نأ لبق هتلزنمب كنإو « هلتقت نأ لبق كتلزنمب هنإف هتلتق نإف
 . « لاق ىتلا هتملك لوقي



 1 ريذعتلا
 ريفكتلاب ةفزاجملا نم <“

 لتق ميرحت 0 باب « نامييإلا ؛ باتنك ىف ملسم هاورو

 . "5-7" هللا الإ هلإ ال : هلوق دعب رفاكلا

 انثعب : . لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر ديز نب ةماسأ نعو

 ءةنيهج نم ةقرحلا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ًالجر راصنألا نم لجرو انأ تقحلو ؛ . مهانمزهف موقلا انحبصف

 ىراصنألا هنع فكف ٠ هللا الإ هلإ ال : لاق هانيشغ املف « مهنم

 هللا ىلص ىبنلا كلذ غلب انمدق املف .هتلتق ىتح ىحمرب هتنعطف

 ال :لاق نأ دعب هتلتقأ !ةماسأ ايد :ىل لاقف ملسو هلآو هيلع

 : لاق ءاذوعتم ناك امنإ ! هللا لوسر اي : تلق « ؟ هللا الإ هلإ

 لاز امف : لاق « هللا الإ هلإ ال لاق ام دعب هتلتقأ ١ :لاقف

 . مويلا كلذ لبق تملسأ نكأ مل ىَنأ تينمت ىنح ىلع اهرّركي

 هللا لوق ١ باب« تايدلا ١ باتك يف ىراخبلا هاور

 .4 اعيمج ساثلا ايحأ اَمْنأكَف اهايحأ نمو » : ىلاعت

 لتق ميرحت » باب « ناميإلا ١ باتك ىف ملسم هاور
 . 58/1١ « هّللا الإ هلإ ال هلوق دعب رفاكلا

 ؟ « هبلق نع تققش الفأ » : ملسمل ةياور ىفو
 اذإ هللا الإ هلإ الب عنصت فيكف ١ : ىرخأ ىفو

 .« ةمايقلا موي تءاج

 ةماسأ نع هيبأ نع ىميتلا ميهاربإ نع هيودرم نبا ىورو



 ريذدحنلا 1١١ ؟
 مك يطكتلاب ةفزاجملا نم 0:

 : لاق ءًادبأ هللا الإ هلإ ال لوقي الجر لتقأ ال : لاق

 هللا الإ هلإ ال لوقي الجر لتقأ ال هللاو انأو : كلام نب دعس لاقف

 .. ًادبأ

 هللا ىلص ىبنلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نعو

 نوفرعتف ءارمأ مكيلع لمعتسي هنإ » : لاق ملسو هلآو هيلع
 ءملس دقف ركنأ نمو .ءيرب دقف هرك نمف «نوركنتو

 الأ ! هللا لوسراي :اولاقف» عباتو يضر نم نكلو
 . « اولص ام ء ال ١ : لاق ؟ مهلتاقن

 راكنإلا بوجو ١ باب « ةرامإلا » باتك ىف ملسم هاور

 .77 /5 2 خلا ... عرشلا فلاخي اميف ءارمألا ىلع

 ايبارعأ نأ :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 اذإ لمع ىلع ىَلد :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ

 « اكيش هب كرشت ال هللا دبعت ٠ :لاق ؟ ةنحلا تلخد هتلمع

 موصتو . ةضورفملا ةاكزلا ىدؤتو « ةبوتكملا ةالصلا ميقتو

 . اذه ىلع ديزأ ال هديب ىسفن ىذلاو : لاق « ناضمر

 نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ىلو املق

 . « اذه ىلإ رظنيلف ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس
 «ةاكزلا بوجو »باب « ةاكزلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 . "/ ٠١9

 ناميإلا نايب ١ باب ؛ ناميإلا ١ باتك ىف ملسم هاورو



 ريذحتلا
 ريفكتلاب ةفزاجملا نم <

 .83“ ١/ « ةنجلا هب لخدي ىذلا

 . « هنم صقنأ الو ًادبأ ائيش اذه ىلع ديزأ ال :  هيفو

 يف - هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نعو

 زشان نيتنجولا فرشم نينيعلا رئاغ لجر ماقف - جراوخلا ثيدح
 وذ وهو رازإلا رّمشم سأرلا قولحم ةيحللا ثك ةهجلا_ |

 - اضيأ ديعس ىبأ ةياور ىف احرصم ءاج امك ىميمتلا ةرصيوخلا

 قحأ تسلوأ !كليو ١ :لاقف ! هللا ق قنا ! هللا لوسر اي: لاقف

 .؟ هللا يقتي نأ ضرألا لهأ

 الأ ! هللا لوسراي : دلاخ لاق « لجرلا ىلو مث :لاق
 :دلاخ لاق ء « يلصي نوكي نأ هلعل ال٠ : لاق ؟ هقنع برضأ

 هللا لوسر لاقف . . هبلق ىف سيلام هناسلب لوقي لصُم نم مكو

 بولق بقنا نأ رموأ مل ىنإ ١ : ملسو هلأو هيلع هّللا ىلص

 . « ثيدحلا ... مهنوطب قشأ الو سانلا

 نب ىلع ثعب » باب « ىزاغملا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 لبق نميلا ىلإ امهنع ىلاعت هللا ىضر ديلولا نب دلاخو بلط ىبأ

 . ٠١١ /8 ؛ عادولا ةجح

 جراوخلا ركذ » باب « ةاكزلا ١ باتك ىف ملسم هاورو

 ”/١١١. «مهتافصو

 ءاج : لاق هنع هللا ىضر ىنهجلا ةرم نب ورمع نعو

 ! هللا لوسراي :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجر



 اللا ريذحنلا ١١ج

 ريمكتلاب ةفزاجملا نم

 تيلصو هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهش نإ تيأرأ
 نم ٠ :لاق ؟ انأ نممف هتمقو ناضمر تمصو سمخلا تاولصلا

 . « ءادهشلاو نيقيدصلا

 .«امهيحيحص ىف ةميزخ نباو نابح نبا هاور

 راصنألا نم ًالجر نأ رايخلا نب ىدع نب هللا ديبع نعو

 هراسف سلجم ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ هنأ هثدح
 هللا ىلص هللا لوسر رهجف . نيقفانملا نم لجر لتق ىف هنذأتسي

 « ؟ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ» :لاقف ملسو هلآو هيلع
 : لاقف . هل ةداهش الو « هللا لوسراي . ىلب : ىراصنألا لاقف
 ةداهش الو « ىلب :لاق « ؟ هللا لوسر أدمحم نأ دهشي سيلأ»

 : لاق ؛ هل ةالص الو « ىلب :لاق «؟ ىلصي سيلوأ :  لاق . هل
 . «مهلتق نع هللا يهن نيذلا كئلوأ»

 ناميإلا باب « دنسملا بيترت » ىف ىعفاشلا هاور

 . 197/6 « دنسملا ١ ىف دمحأ هاورو ١175/١. مالسإلاو

 هللا لوسر ناك :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو

 اذإف ١ حبْصي ىتح ْرغي مل اموق ازغ اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . اليل ربيخ
 ءاعد ١ باب « ريسلاو داهجلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 مالسإلا ىلإ سانلا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىىيبنلا



 ١0 ريدحتلا 02000
 000000000000١١ رسصكتلاب ةقزاجملانم

 .(خلا...ةوبنلاو

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 عمس نإف ناذألا عمتسي ناكو رجفلا علط اذإ ريغي ملسو هلآو هيلع

 . ربكأ هللا ربكأ هّللا : لوقي ًالجر عمسف « راغأ الإو . كسمأ اناذأ

 مث « ةرطفلا ىلع :٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 وسر لاف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق

 اورظنف ( رانلا نه تجرخ (( :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .ىزعم ىعار وه اذإف
 نع كاسمإلا» باب (« ةالصلا )» باتك 2 ملسم هآور

 . 4 /؟2 ناذألا مهيف عمس اذإ رفكلا راد ىف موق ىلع ةراغإلا

 ىبنلا ثعب : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعو

 هنع ىلاعت هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص

 مهنم لتقي دلاخ لعجف انأبص « انأبص : نولوقي اولعجف ؛ انملسأ

 رمأ موي ناك اذإ ىتح ؛ هريسأ انم لجر لك ىبإ عفدو ؛ رسأيو

 هللا ىلص ىبنلا ىلع انمدق ىتح هريسأ ىباحصأ نم ”لجر لتقي الو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عفرف هانركذف ملسو هلآو هيلع

 . نيترم « دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ينإ مهللا ١ :لاقف هيدي
 ىبنلا ثعب ) باب « ىزاغملا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 /ه « ةميذج ىنب ىلإ ديلولا نب دلاخ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص



 سا | ريذعتلا 5
 ريطكتلاب ةفزاجملانم 000

 ىبنلا ناك :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىنزملا ماصع نعو

 متيأر اذإ » :لوقي ةيرسلا ثعب اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىف دمحأ هاور .( ادحأ اولتقت الف ايدانم متعمس وأ ادجسم

 . 588 / («دنسملا»

 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو
 لبقتساو « انتالص يلص نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةمذو هللا ةمذ هل يذلا ملسملا كلذف انتحيبذ لكأو انتلبق
 . « هتمذ يف هللا اورفخت الف هلوسر

 لابقتسا لضف ١ باب « ةالصلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 ٠١7/١. « ةالصلا

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نعو

 هلإ ال نأ دهش نم ١ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هلوسرو هدبع ًأدمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ميرم يلإ اهاقلأ هتملكو هلوسرو هللا دبع يسيع نأو
 هللا هلخدأ قح رانلاو . قح ةنجلا نأو .ةثئم حورو

 . « لمعلا نم ناك ام يلع ةنجلا

 هلوق ١ باب « ءايبنألا ثيداحأ ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 .19/4 خلا « < < مكنيد ىف اولغت ال باتكلا لهأ اي» :ىلاعت

 ليلدلا ١ باب ؛ ناميإلا ١ باتك ىف هوحن ملسم ىورو



 آ] ريدجتنلا -

 ريفكتلاب ةفزاجملانم

 .47 ١/ «اعطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر سنأ نعو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ نم ام ؛ : ذاعمل لاق ملسو

 يلع هللا همرح الإ هبلق نم اقدص هللا لوسر ادمحم

 :لاق ؟اورشبتسيف سانلا هب ربخأ الفأ! هللا لوسراي :لاق « راثلا

 . ًامثأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأو « اولكتي اذإ

 صخ نم » باب « ملعلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور

 4١/١. «اومهفي ال نأ ةيهارك موق نود ًاموق ملعلاب

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نافع نب نامشع نعو

 ملعي وهو تام نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ

 نأ ىلع ليلدلا » باب « ناميإلا ١ باتك ىف ملسم هاور

 4١/١. «اعطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ نعو
 لصأ نم ثالث » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بنذب هرفكن ال هللا الإ هلإ ال : لاق نمع فكلا :ناميإلا

 .ثيدحلا « ... لمعب مالسإلا نم هجرخن الو

 عم وزغلا ىف باب «داهجلا : باتك ىف دواد وبأ هاور

 . 8/7“ « روجلا ةمئأ

 تعمس : لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نعو
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 د نكتلاب ةفزاجملا نم

 هلإ ال نأ دهش نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . «رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ

 نأ ىلع ليلدلا » باب « ناميإلا ١ باتك ىف ملسم هاور
 . 17/١ «اًعطق ةنحلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم

 هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعو
 هللا الإ هلإ ال  لهأ نع اوَُك ١ :لاق ملسو هلآو هيلع
 وهف هللا الإ هلإ ال لهأ رفك نمف .ءبنذب مهورفكتال

 .« برقأ رفكلا ىلإ

 ١7/ ١1١١/89. ؛« ريبكلا ١ ىف ىناربطلا هاور

 : ليق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرميره ىسبأ نعو
 لوسر لاق ؟ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم ! هللا لوسراي
 نأ ةريره ابأ اي تننظ دقل» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 تيأر املءكنم لوأ دحأ ثيدحلا اذه نع ىنلأسي ال

 يتعافشب سانلا دعسأ ٠ ثيدحلا ىلع كصرح نم
 .« هسفن وأ هبلق نم اآصلاخ هللا الإ هلإ ال : لاق نم

 ىلع صرحلا» باب « ملعلا ١ باتك ىف ىراخبلا هاور
 (30/١ ثيدحلا

 فلح نم » باي ًاقلعم « هحيحص ١ ىف ىراخبلا ىورو

 نه ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ' مالسإلا ىوس ةلمب

 هبسني ملو ' هللا الإ هلإ ال :لقيلف يّرعلاو تآللاب فلح



 7 ولا ىراخبلا حيحص /

 ءملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحمانديس ىلع هللا ىلصو

 ىتسحلا ىكلاملا ىولع ديسلا نب دمحم ديسلا هبتك



 ريدعتلا ١7

 م كتاب ةفزاجملا نم انه

 ةيرصملا رايدلا يتفم ةعمج يلع /د.أ ملقب ظيرقت
 ديزيلا وبأ دمحم هدوج /د.أ ملق ؛ ظيرقت
 ركاش داؤف دمحم /د ملقب ظي يرق

 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم
 بسانملا تقولا ىف بئاصلا رارقلا
 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم
 يناكوشلا وةيميت نبا نيمامإلا فقوم

 عوضوملا ىف خيشلل ىرخأ ةمهم ةلاسر

 مهم نايب
 ريفكتلا ىلإ ةردابملا نع هريذحت زاب نبا خيشلا ديكأت

 ريهشتلاو

 فتوملا دييأتي ةعمجلا ةبطخ
 حيرجتلاو موجهلا وأ ريفكتلل اردصم تسيل ةكلمملا

 . صوصخلا اذهب نيميثع نب دمحم خيشلل ةرضاحم

 : ناميولا نازيم

 | بابس

 ".ةقولخملا ماقمو قلاخلا ماقم

 قولخملا م اقم

 هيزنتلا ىفانت ال نيماقلا نيب ةكرتشم رومأ

 ىف تافصلا ثحابمو م اوعلا

 راقتحالاو بجعلاو ربكلا ريفكتلا بعش نم



 ل هلم لف يبخل يل

 ةعاطلا هترمثو معنلا مظعأ ديحوتلا

 طايتحالاو دهعتلا نسح ىلإ نوكي ام جوحأ ناميإلا

 ناميإلا ىلع توملاب ءاعولا
 زوفلاو ةاجنلاب ديحوتلا لهأل ةراشبلا
 ةروتسملا تاركتملا نع ثحبلا زوحي ال

 قحلل ةوعدلا ىف ةمكحلا بوجو

 فالتخالاو قرفتلا نع ىهنلا
 ةاحنلا اهب ىتلا ةديقعلا نايب ىف : ةمتاخلا

 اير هّلل اب تيض هر | : ثيدح ريسفت

 .٠ قحلا ملسملا .صو مالسإلا نايب ىف ةيوبن صوصن
 عوضوملا ىف ةيوبن ثيداحأ

 0 1 ىلخاوللا ديس شا *
 هخميداو. جج
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